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Emenda 607
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti mediċinali investigattivi 
awtorizzati u l-prodotti mediċinali 
awżiljarji awtorizzati għandhom ikunu 
ttikkettati.

1. Il-prodotti mediċinali investigattivi 
awtorizzati u l-prodotti mediċinali 
awżiljarji awtorizzati m’għandhom l-ebda 
tikketti addizzjonali.

Or. fr

Emenda 608
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-prodotti mediċinali investigattivi 
awtorizzati u l-prodotti mediċinali 
awżiljarji awtorizzati għandhom ikunu 
ttikkettati.

1. Il-prodotti mediċinali investigattivi 
awtorizzati u l-prodotti mediċinali 
awżiljarji awtorizzati m’għandhom l-ebda 
tikketti addizzjonali. F’dan il-każ, il-
parteċipanti jistgħu jingħataw fuljett jew 
karta li tipprovdi informazzjoni utli dwar 
il-prova u jingħataw struzzjonijiet sabiex 
iżommuh/a fil-pussess tagħhom il-ħin 
kollu. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-mediċina sperimentali jkollha l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, it-tikkettar 
speċifiku huwa inutli u ta’ ħela żejda. Min-naħa l-oħra, ir-rakkomandazzjoni (PTM 2009 
(Anness 13, Artikolu 27), mogħtija lill-parteċipant fir-riċerka li jġorr il-ħin kollu karta li turi 
li qiegħed jieħu sehem fi prova, li tati ċertu dettalji dwar din il-prova (ara l-Anness IV II-3.) u 
eventwalment ċerti rakkomandazzjonijiet ta’ sikurezza (eż: prova dwar antikoagulant jew
sedattiv), tkun verament ta’ interess prattiku.
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Emenda 609
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) b’konformità mal-Artikolu 63(1), jew imħassar

Or. fr

Emenda 610
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) b’konformità mat-Titolu V tad-
Direttiva 2001/83/KE.

imħassar

Or. fr

Emenda 611
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Minkejja l-paragrafu 1(b), fejn iċ-
ċirkostanzi speċifiċi ta’ prova klinika 
jirrikjedu hekk sabiex jiżguraw is-
sikurezza tas-suġġetti jew l-affidabbiltà u 
r-robustezza tad-dejta ġġenerata waqt il-
prova klinika, id-dettalji addizzjonali 
marbuta mal-identifikazzjoni tal-prova u 
tal-persuna ta’ kuntatt għandhom jidhru 
fuq l-imballaġġ ta’ barra u l-imballaġġ 
immedjat tal-prodotti mediċinali 

imħassar
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investigattivi awtorizzati. Il-lista ta’ dawn 
id-dettalji addizzjonali li tidher fuq l-
imballaġġ ta’ barra u l-imballaġġ 
immedjat hija stipulata fl-Anness IV.

Or. fr

Emenda 612
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fir-rigward ta’ provi ta’ riskju baxx 
jew medju, l-ispiżeriji għandhom jitħallew 
jerġgħu jippakkjaw u jittikkettaw prodotti 
mediċinali mingħajr awtorizzazzjoni 
speċifika tal-Prassi Tajba ta’ Manifattura 
(PTM).

Or. en

Emenda 613
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-lingwa tal-informazzjoni fuq it-tikketta 
għandha tiġi determinata mill-Istat 
Membru kkonċernat. Il-prodott mediċinali 
jista’ jiġi ttikkettat f’diversi lingwi.

Il-lingwa tal-informazzjoni fuq it-tikketta 
għandha tiġi determinata mill-Istat 
Membru kkonċernat u għandha tkun 
waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Il-
prodott mediċinali jista’ jiġi ttikkettat 
f’diversi lingwi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ma jiġux imposti piżijiet inutli, l-informazzjoni fuq it-tikketta għandha tkun biss bil-
lingwi uffiċjali tal-UE. Dan m’għandux iwaqqaf lill-Istati Membri kkonċernati milli jimponu 
l-użu ta’ lingwa li mhijiex lingwa uffiċjali ta’ dak l-Istat Membru, iżda li hija rilevanti għal-
lokalizzazzjoni tas-siti tal-provi kliniċi. Din tal-aħħar għandha titqies ukoll mill-Istati Membri 
li għandhom iktar minn lingwa uffiċjali waħda tal-UE.

Emenda 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull sponser jista’ jiddelega l-kompiti 
kollha tiegħu jew xi wħud minnhom lil 
individwu, kumpanija, istituzzjoni jew 
organizzazzjoni. Din id-delega għandha 
tkun bla ħsara għar-responsabbiltà tal-
isponser.

Kull sponser jista’ jiddelega l-kompiti
loġistiċi kollha tiegħu jew xi wħud 
minnhom lil individwu, kumpanija, 
istituzzjoni jew organizzazzjoni. Din id-
delega għandha tkun bla ħsara għar-
responsabbiltà xjentifika u etika tal-
isponser.

Or. en

Emenda 615
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-investigatur u l-isponser jistgħu jkunu 
l-istess persuna.

imħassar

Or. fr

Emenda 616
Philippe Juvin
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Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1, l-isponsers 
kollha għandhom ikunu responsabbli li
jistabbilixxu sponser wieħed responsabbli 
għal dan kollu li ġej:

2. B’deroga mill-paragrafu 1, l-isponsers 
kollha jistgħu jistabbilixxu sponser
prinċipali wieħed responsabbli għal dan 
kollu li ġej:

Or. fr

Emenda 617
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. B’deroga mill-paragrafu 1, l-isponsers 
kollha għandhom ikunu responsabbli li 
jistabbilixxu sponser wieħed responsabbli 
għal dan kollu li ġej:

2. B’deroga mill-paragrafu 1, l-isponsers 
kollha għandhom ikunu responsabbli li 
jistabbilixxu sponser wieħed responsabbli 
għal kull Stat Membru jew għal bosta 
Stati Membri għal dan kollu li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Spiss l-isponsers jiddelegaw responsabbiltajiet fuq bażi speċifika għall-pajjiż.

Emenda 618
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) japplikaw il-miżuri meħuda skont l-
Artikolu 78 ta’ dan ir-Regolament;
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Emenda 619
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) japplikaw, jekk l-isponsers jixtiequ 
dan, il-miżuri meħuda skont l-
Artikolu 37;

Or. fr

Emenda 620
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt cc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cc) jiċċentralizzaw id-dejta tal-
farmakoviġilanza u jirrispettaw l-obbligi 
stabbiliti fil-Kapitolu VII.

Or. fr

Emenda 621
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-persuna ta’ kuntatt tal-isponser fl-
Unjoni

Ir-rappreżentant legali tal-isponser fl-
Unjoni
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Ġustifikazzjoni

Il-preżenza ta’ rappreżentant legali u mhux biss ta’ persuna ta’ kuntatt hija neċessarja sabiex 
jiġu ffaċilitati s-superviżjoni u l-kontroll l-iktar f’każijiet ta’ responsabbiltà tal-isponser anke 
jekk dan ikun stabbilit f’pajjżi terzi.

Emenda 622
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 70

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-isponser tal-prova klinika ma jkunx 
stabbilit fl-Unjoni, dak l-isponser għandu 
jiżgura li l-persuna ta’ kuntatt tkun 
stabbilita fl-Unjoni. Dik il-persuna ta’
kuntatt għandha tkun id-destinatarju
għall-komunikazzjonijiet kollha mal-
isponser previsti f’dan ir-Regolament. Kull 
komunikazzjoni indirizzata lil dik il-
persuna ta’ kuntatt għandha titqies bħala 
komunikazzjoni lill-isponser.

Fejn l-isponser tal-prova klinika ma jkunx 
stabbilit fl-Unjoni, dak l-isponser għandu 
jiżgura li r-rappreżentant legali jkun 
stabbilit fl-Unjoni. Ir-rappreżentant legali 
għandu jkun indirizzat għall-
komunikazzjonijiet kollha mal-isponser 
previsti f’dan ir-Regolament. Kull 
komunikazzjoni indirizzata lir-
rappreżentant legali għandha titqies bħala 
komunikazzjoni lill-isponser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preżenza ta’ rappreżentant legali u mhux biss ta’ persuna ta’ kuntatt hija neċessarja sabiex 
jiġu ffaċilitati s-superviżjoni u l-kontroll l-iktar f’każijiet ta’ responsabbiltà tal-isponser anke 
jekk dan ikun stabbilit f’pajjżi terzi.

Emenda 623
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kumpens għad-danni Assigurazzjoni u kumpens għad-danni
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Or. fr

Emenda 624
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-provi kliniċi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent, l-isponser 
għandu jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u tal-investigatur jiġi pprovdut 
għal kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan 
il-kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Għall-provi kliniċi, l-isponser għandu 
jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u tal-investigatur jiġi pprovdut 
għal kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan 
il-kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ ‘l-ebda mediċina mingħajr effetti sekondarji’ japplika għall–mediċini kollha, 
sew jekk approvati jew jekk qed ikunu ttestjati. Għalhekk distinzjoni bejn provi ta’ riskju 
kemm għoli kif ukoll baxx ma’ tistax tiġi approvata, minħabba n-nuqqas ta’ kriterji ta’
valutazzjoni oġġettivi.

Emenda 625
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għall-provi kliniċi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent, l-isponser 
għandu jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur jiġi pprovdut għal 
kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-

Għall-provi kliniċi kollha, l-isponser 
għandu jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur jiġi pprovdut għal 
kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-
kumpens għad-danni għandu jingħata 
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kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Livell baxx ta’ intervent ma jfissirx neċessarjament mingħajr ebda riskju. Effetti avversi mhux 
mistennija jistgħu jiġru u s-suġġetti għandhom jiġu kumpensati f’dawn il-każijiet. B’hekk l-
isponser għandu jiżgura li l-kumpens jingħata għall-provi kliniċi kollha skont l-
Artikolu 73(3), subparagrafu 2 li jiddikjara li l-primjum tal-assigurazzjoni huwa bbażat fuq 
il-livell ta’ riskju. B’hekk il-primjum tal-assigurazzjoni għall-provi kliniċi ta’ riskju baxx 
għandu jkun baxx kif inhu xieraq.

Emenda 626
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-provi kliniċi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent, l-isponser 
għandu jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur jiġi pprovdut għal 
kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-
kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Għall-provi kliniċi, l-isponser għandu 
jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur jiġi pprovdut għal 
kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-
kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa raġonevoli li jiġu applikati l-istess regoli dwar il-kumpens għad-danni għall-provi 
b’livell baxx ta’ intervent li huma applikati għal provi oħra. Skont wieħed mill-prinċipji 
fundamentali ta’ responsabbiltà, il-kumpens għandu jkun proporzjonat għall-ħsara 
kkaġunata. Huwa minħabba f’hekk li mhux ġustifikat li l-provi b’livell baxx ta’ intervent jiġu 
eżentati mir-regoli ġenerali, peress li l-livell ta’ kumpens irid jaqbel mal-livell ta’ ħsara, u 
mhux mal-livell tal-intervent. Anke f’każ ta’ prova b’livell baxx ta’ intervent, il-possibilità li 
ssir ħsara serja ma tistax tiġi eskluża.
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Emenda 627
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-provi kliniċi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent, l-isponser 
għandu jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur jiġi pprovdut għal 
kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-
kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Għall-provi kliniċi, l-isponser għandu 
jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur jiġi pprovdut għal 
kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-
kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk m’hemmx rekwiżit għall-iżgurar ta’ kumpens għal danni ddikjarati b’suċċess skont il-liġi 
applikabbli għall-provi kliniċi b’livell baxx ta’ intervent, dan ifisser li l-parteċipanti ta’ studji 
ta’ sikurezza post-awtorizzazzjoni m’għandhom l-ebda dritt għal kumpens.

Emenda 628
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-provi kliniċi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent, l-isponser 
għandu jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u tal-investigatur jiġi pprovdut 
għal kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan 
il-kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Għall-provi kliniċi, l-isponser għandu 
jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur jiġi pprovdut għal 
kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-
kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Or. el
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Emenda 629
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-provi kliniċi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent, l-isponser 
għandu jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur jiġi pprovdut għal 
kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-
kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Għall-provi kliniċi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent, l-isponser 
għandu jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur jiġi pprovdut għal 
kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-
kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur, anke 
direttament, mingħajr ma tkun stabbilita 
minn qabel ir-responsabbiltà tal-isponser 
jew tal-investigatur. Il-kumpens jista’
jkopri wkoll kura medika għal ħsara, 
uġigħ jew tbatija fiżika fuq medda twila 
jew medja ta’ żmien. Sabiex jiġi ffaċilitat 
l-aċċess tal-pazjent għas-sistema ta’
kumpens, għandha tingħata lill-pazjent 
informazzjoni ċara u aċċessibbli dwar il-
limiti u l-kundizzjonijiet tas-sistema ta’
kumpens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa stabbilit fil-qafas legali attwali fuq livell nazzjonali u internazzjonali li l-kumpens jista’
jkun somma flus li tikkumpensa danni psikoloġiċi u soċjali u telf ekonomiku, u jista’ jkopri 
wkoll kura medika għal ħsara fiżika fuq medda twila jew medja ta’ żmien. Barra minn hekk, 
id-dottrina turi li huwa pjuttost diffiċli għall-parteċipanti tar-riċerka li jkollhom aċċess għall-
kumpens taħt il-liġijiet nazzjonali attwali minħabba, fost oħrajn, sett ta’ limiti u 
kundizzjonijiet li ma jkunux magħrufa fil-bidu tal-prova.

Emenda 630
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta għal regolament
Artikolu 72

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-provi kliniċi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent, l-isponser 
għandu jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur jiġi pprovdut għal 
kull dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-
kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Għall-provi kliniċi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent, l-isponser 
għandu jiżgura li l-kumpens skont il-liġijiet 
applikabbli dwar ir-responsabbiltà tal-
isponser u l-investigatur, inkluż permezz 
ta’ assigurazzjoni, jiġi pprovdut għal kull 
dannu mġarrab mis-suġġett. Dan il-
kumpens għad-danni għandu jingħata 
indipendentement mill-kapaċità finanzjarja 
tal-isponser u tal-investigatur.

Fejn kumpens għad-danni jiġi pprovdut 
permezz ta’ assigurazzjoni, sponser jista’
juża polza waħda ta’ assigurazzjoni sabiex 
ikopri prova klinika waħda jew iżjed minn 
waħda fl-istess Stat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun kjarifikat li l-assigurazzjoni kummerċjali tibqa’ għażla disponibbli flimkien mas-
sistema nazzjonali ta’ indemnifikazzjoni. Barra minn hekk, jekk l-isponsers jitħallew ikopru 
iżjed minn prova klinika waħda fl-istess Stat Membru mill-istess polza ta’ assigurazzjoni, se 
jitnaqqsu l-ispejjeż tal-assigurazzjoni.

Emenda 631
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isponser għandu jiżgura li l-provi 
kliniċi kollha tiegħu jiġu koperti mill-
assigurazzjoni skont il-liġijiet fis-seħħ tal-
Istati Membri kkonċernati.
L-Istati Membri kollha kkonċernati 
għandhom jistabbilixxu sistema ta’
assigurazzjoni bi skala gradwali tal-
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ispejjeż li tiddependi fuq il-livell ta’ riskju 
tal-prova klinika mwettqa fit-territorju 
tagħhom.
Fil-każ ta’ provi kliniċi ta’ riskju baxx u 
medju bl-użu ta’ skemi ta’ trattament 
appoġġjati minn dejta ppubblikata u/jew 
linji gwida standard ta’ trattament ta’
soċjetajiet akkademiċi jew ta’ korpi 
uffiċjali, l-għoti ta’ kumpens għal kull 
dannu mġarrab mill-parteċipant fil-prova 
klinika huwa rregolat mir-regoli ġenerali 
ta’ kumpens fis-seħħ fl-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. fr

Emenda 632
Theodoros Skylakakis

Proposta għal regolament
Artikolu 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 73 imħassar
Mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 

nazzjonali
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali għall-kumpens tad-danni kif 
imsemmi fl-Artikolu 72.
2. L-isponser għandu jitqies bħala 
konformi mal-Artikolu 72 fejn jagħmel 
użu mill-mekkaniżmu ta’
indemnifikazzjoni nazzjonali fl-Istat 
Membru kkonċernat.
3. L-użu tal-mekkaniżmu ta’
indemnifikazzjoni nazzjonali għandu jkun 
bla ħlas fejn, għal raġunijiet oġġettivi, il-
prova klinika ma kinitx maħsuba, fiż-
żmien meta ġiet ippreżentata l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ dik 
il-prova klinika, biex tintuża għall-ksib ta’
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awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
għall-prodott mediċinali.
Għall-provi kliniċi l-oħra kollha, l-użu 
tal-mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali jista’ jkun suġġett għal tariffa. 
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
dik it-tariffa mingħajr skop ta’ qligħ, 
filwaqt li jqisu r-riskju tal-prova klinika, 
id-dannu potenzjali, u l-probabbiltà tad-
dannu.

Or. el

Ġustifikazzjoni

Provi kliniċi jiġġeneraw kemm benefiċċji, kif ukoll, taħt ċerti ċirkostanzi, riskji. Jekk dawn 
jiġu kkumpensati minn mekkaniżmi ta’ indemnifikazzjoni nazzjonali, l-ispejjeż finali 
għandhom jiġu mgħoddija liċ-ċittadini tal-Istat Membru kkonċernat. 

Emenda 633
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 73

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 73 imħassar
Mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 

nazzjonali
1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali għall-kumpens tad-danni kif 
imsemmi fl-Artikolu 72.
2. L-isponser għandu jitqies bħala 
konformi mal-Artikolu 72 fejn jagħmel 
użu mill-mekkaniżmu ta’
indemnifikazzjoni nazzjonali fl-Istat 
Membru kkonċernat.
3. L-użu tal-mekkaniżmu ta’
indemnifikazzjoni nazzjonali għandu jkun 
bla ħlas fejn, għal raġunijiet oġġettivi, il-
prova klinika ma kinitx maħsuba, fiż-
żmien meta ġiet ippreżentata l-
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applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ dik 
il-prova klinika, biex tintuża għall-ksib ta’
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
għall-prodott mediċinali.
Għall-provi kliniċi l-oħra kollha, l-użu 
tal-mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali jista’ jkun suġġett għal tariffa. 
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
dik it-tariffa mingħajr skop ta’ qligħ, 
filwaqt li jqisu r-riskju tal-prova klinika, 
id-dannu potenzjali, u l-probabbiltà tad-
dannu.

Or. el

Emenda 634
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali għall-kumpens tad-danni kif 
imsemmi fl-Artikolu 72.

1. Għall-provi kliniċi li, għal raġunijiet 
oġġettivi, ma kinux maħsuba, fiż-żmien 
tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni, biex jintużaw għall-ksib 
ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għal prodott mediċinali, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu għal mekkaniżmu ta’
indemnifikazzjoni nazzjonali għall-
kumpens tad-danni kif imsemmi fl-
Artikolu 72.

L-użu tas-sistema ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali għandu jkun mingħajr ħlas jew 
soġġett għal tariffa nominali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm inċertezzi dwar kif sistema bħal din taħdem jew tiġi finanzjata. Ikun xi jkun il-każ, l-
aċċess għas-sistema nazzjonali ta’ indemnifikazzjoni għandu jkun limitat għall-provi kliniċi 
mhux kummerċjali. Sabiex ikun hemm valur miżjud reali, l-użu ta’ din is-sistema għandu jkun 
jew bla ħlas jew inkella għal prezz moderat (tariffa nominali). Is-sistema ta’ assigurazzjoni 
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kummerċjali m’għandhiex tidħol f’kompetizzjoni ma’ sistema pubblika mingħajr skop ta' 
qligħ, għaliex dan jista’ jelimina l-assiguraturi mis-suq.

Emenda 635
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali għall-kumpens tad-danni kif 
imsemmi fl-Artikolu 72.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali għall-kumpens tad-danni kif 
imsemmi fl-Artikolu 72. Il-Kummissjoni 
għandha tħejji linji gwida ddettaljati kif 
xieraq.

Or. sl

Emenda 636
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali għall-kumpens tad-danni kif 
imsemmi fl-Artikolu 72.

1. L-Istati Membri jistgħu jipprovdu għal 
mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali għall-kumpens tad-danni kif 
imsemmi fl-Artikolu 72.

Or. fr

Emenda 637
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-isponser għandu jitqies bħala 
konformi mal-Artikolu 72 fejn jagħmel 
użu mill-mekkaniżmu ta’
indemnifikazzjoni nazzjonali fl-Istat 
Membru kkonċernat.

imħassar

Or. fr

Emenda 638
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-użu tal-mekkaniżmu ta’
indemnifikazzjoni nazzjonali għandu jkun 
bla ħlas fejn, għal raġunijiet oġġettivi, il-
prova klinika ma kinitx maħsuba, fiż-
żmien meta ġiet ippreżentata l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ dik 
il-prova klinika, biex tintuża għall-ksib ta’
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
għall-prodott mediċinali.

imħassar

Għall-provi kliniċi l-oħra kollha, l-użu 
tal-mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali jista’ jkun suġġett għal tariffa. 
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
dik it-tariffa mingħajr skop ta’ qligħ, 
filwaqt li jqisu r-riskju tal-prova klinika, 
id-dannu potenzjali, u l-probabbiltà tad-
dannu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għas-sistema nazzjonali ta’ indemnifikazzjoni għandu jkun limitat għal sponsers ta’
provi kliniċi mhux kummerċjali. Il-bqija tat-test ġie mċaqlaq għall-paragrafu 1.
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Emenda 639
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-paragrafu preċedenti ta’ dan l-
Artikolu, l-isponsers huma meqjusa 
konformi mal-Artikolu 72 meta jużaw 
mekkaniżmu nazzjonali għall-kumpens 
tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. fr

Emenda 640
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-provi kliniċi l-oħra kollha, l-użu 
tal-mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali jista’ jkun suġġett għal tariffa. 
L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu 
dik it-tariffa mingħajr skop ta’ qligħ, 
filwaqt li jqisu r-riskju tal-prova klinika, 
id-dannu potenzjali, u l-probabbiltà tad-
dannu.

imħassar

Or. fr

Emenda 641
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)



AM\928650MT.doc 21/68 PE506.162v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Informazzjoni adegwata u komprensiva 
dwar il-limiti u l-kundizzjonijiet għandha 
tingħata lill-parteċipanti tal-provi sabiex 
ikollhom aċċess għas-sistemi ta’
indemnifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa stabbilit fil-qafas legali attwali fuq livell nazzjonali u internazzjonali li l-kumpens jista’
jkun somma flus li tikkumpensa danni psikoloġiċi u soċjali u telf ekonomiku, u jista’ jkopri 
wkoll kura medika għal ħsara fiżika fuq medda twila jew medja ta’ żmien. Barra minn hekk, 
id-dottrina turi li huwa pjuttost diffiċli għall-parteċipanti tar-riċerka li jkollhom aċċess għall-
kumpens taħt il-liġijiet nazzjonali attwali minħabba, fost oħrajn, sett ta’ limiti u 
kundizzjonijiet li ma jkunux magħrufa fil-bidu tal-prova.

Emenda 642
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jista’ jimmodifika kull aspett tal-prova 
klinika.

(c) jista’ jimmodifika kull aspett tal-prova 
klinika. Jekk il-miżuri jikkonċernaw 
aspetti koperti mill-Artikolu 6, għandu 
jsegwi l-proċess ta’ valutazzjoni deskritt 
fl-Artikoli 18-19.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk kwalunkwe Stat Membru jkun f’pożizzjoni li jimmodifika l-prova unilateralment fi 
kwalunkwe ħin, il-valutazzjoni kollha ma tibqax tagħmel sens.

Emenda 643
Petru Constantin Luhan
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Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Sponsers mhux kummerċjali 
għandhom jiġu eżentati minn tariffi ta’
spezzjoni, jekk ikun hemm minn dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sponsers mhux kummerċjali m’għandhomx ikunu obbligati li jħallsu dawn it-tariffi li jistgħu 
faċilment jirrappreżentaw 10 % ta’ baġit ta’ prova klinika akkademika.

Emenda 644
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Wara spezzjoni, l-Istat Membru li taħt ir-
responsabbiltà tiegħu tkun twettqet l-
ispezzjoni, għandu jħejji rapport tal-
ispezzjoni. Dak l-Istat Membru għandu 
jagħmel ir-rapport tal-ispezzjoni 
disponibbli għall-isponser tal-prova klinika 
rilevanti u għandu jippreżenta r-rapport tal-
ispezzjoni permezz tal-Portal tal-UE lill-
bażi ta’ dejta tal-UE.

5. Wara spezzjoni, l-Istat Membru li taħt ir-
responsabbiltà tiegħu tkun twettqet l-
ispezzjoni, għandu jħejji rapport tal-
ispezzjoni. Dak l-Istat Membru għandu 
jagħmel ir-rapport tal-ispezzjoni 
disponibbli għall-isponser tal-prova klinika 
rilevanti u għandu jippreżenta r-rapport tal-
ispezzjoni permezz tal-Portal tal-UE lill-
bażi ta’ dejta tal-UE, fejn għandu jkun 
pubblikament disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti li qegħdin jieħdu sehem fil-prova klinika għandhom id-dritt li jkunu jafu fejn tkun 
saret il-prova skont ir-Regolament sabiex ikunu jistgħu jirtiraw il-kunsens tagħhom jekk 
jixtiequ jagħmlu dan. Barra minn hekk, dawn l-ispezzjonijiet jitwettqu fl-interess pubbliku u l-
ispezzjonijiet huma spiss finanzjati minn flus pubbliċi, li hija r-raġuni għala r-rapport għandu 
jkun pubblikament aċċessibbli.
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Emenda 645
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Meta jagħmel ir-rapport tal-ispezzjoni 
disponibbli għall-isponser, l-Istat Membru 
msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu 
jiżgura li titħares il-kunfidenzjalità.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti li qegħdin jieħdu sehem fil-prova klinika għandhom id-dritt li jkunu jafu fejn tkun 
saret il-prova skont ir-Regolament sabiex ikunu jistgħu jirtiraw il-kunsens tagħhom jekk 
jixtiequ jagħmlu dan. Barra minn hekk, dawn l-ispezzjonijiet jitwettqu fl-interess pubbliku u l-
ispezzjonijiet huma spiss finanzjati minn flus pubbliċi, li hija r-raġuni għala r-rapport għandu 
jkun pubblikament aċċessibbli.

Emenda 646
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk l-Istati Membri jissorveljawx 
b’mod korrett il-konformità ma’ dan ir-
Regolament;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan il-punt jintroduċi setgħa għall-Kummissjoni biex tispezzjona l-Istati Membri dwar jekk 
humiex konformi mar-Regolament. Il-Kummissjoni ma tikkjarifikax għala introduċiet din is-
setgħa apparti l-għodda eżistenti li jiżguraw il-konformità tal-Istati Membri.
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Emenda 647
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jekk is-sistema regolatorja applikabbli 
għall-provi kliniċi mwettqa barra mill-
Unjoni tiżgurax li jitħares l-Artikolu 25(3) 
ta’ dan ir-Regolament.

(c) jekk is-sistema regolatorja applikabbli 
għall-provi kliniċi mwettqa barra mill-
Unjoni tiżgurax li jitħares l-Artikolu 25(5) 
ta’ dan ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi kkoreġuta r-referenza għall-Artikolu 25. Il-paragrafu li jittratta l-provi kliniċi 
mwettqa barra l-UE huwa l-paragrafu 5 u mhux il-paragrafu 3.

Emenda 648
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) jekk is-sistema regolatorja 
applikabbli għall-provi kliniċi mwettqa 
barra mill-Unjoni tiżgurax li jitħares l-
Artikolu 25(5) ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mal-Artikolu 25(5) tar-Regolament propost għandha tkun żgurata. Il-
konformità mal-prinċipji definiti fl-Artikolu 3 tar-Regolament propost meta titwettaq prova 
klinika barra mill-Unjoni għandha tiġi kontrollata mill-Kummissjoni.
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Emenda 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ twettaq 
spezzjonijiet fejn tqis li jkun meħtieġ.

2. Il-Kummissjoni tista’ twettaq 
spezzjonijiet fejn tqis li jkun meħtieġ.
Sommarju tar-rapport tal-ispezzjoni tal-
Kummissjoni għandu jsir disponibbli 
għall-pubbliku fil-bażi tad-dejta tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-ispezzjoni titwettaq fl-interess pubbliku, li hija r-raġuni għala r-rapport għandu jkun 
disponibbli għall-pubbliku.

Emenda 650
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Sponsers mhux kummerċjali 
għandhom jiġu eżentati minn tariffi ta’
spezzjoni, jekk ikun hemm minn dawn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sponsers mhux kummerċjali m’għandhomx ikunu obbligati li jħallsu dawn it-tariffi li jistgħu 
faċilment jirrappreżentaw 10 % ta’ baġit ta’ prova klinika akkademika.
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Emenda 651
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm portal fil-livell tal-Unjoni bħal punt 
tad-dħul uniku għall-preżentazzjoni tad-
dejta u tal-informazzjoni marbuta mal-
provi kliniċi skont dan ir-Regolament.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, 
f’isem il-Kummissjoni, għandha 
tistabbilixxi u żżomm portal fil-livell tal-
Unjoni bħal punt tad-dħul uniku għall-
preżentazzjoni tad-dejta u tal-
informazzjoni marbuta mal-provi kliniċi 
skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm portal fil-livell tal-Unjoni bħala 
punt tad-dħul uniku għall-preżentazzjoni 
tad-dejta u tal-informazzjoni marbuta mal-
provi kliniċi skont dan ir-Regolament.

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm portal fil-livell tal-Unjoni bħala 
punt tad-dħul uniku għall-preżentazzjoni 
tad-dejta u tal-informazzjoni marbuta mal-
provi kliniċi skont dan ir-Regolament. Il-
portal għandu jkun teknikament avvanzat 
u faċli għall-utent sabiex jiġi evitat xogħol 
bla bżonn.

Or. fi

Emenda 653
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-portal tal-UE għandu jkollu links għall-
bażijiet ta’ dejta msemmijin fir-
Regolamenti [dwar apparat mediku u 
apparat mediku in vitro] b’tali mod li l-
isponsers tal-provi kliniċi li jaqgħu taħt 
wieħed mir-Regolamenti jew taħt iż-żewġ 
Regolamenti għandhom jinteraġixxu ma’
interfaċċa waħda biss sabiex jiġi evitat li 
jiġu pprovduti informazzjoni u dokumenti 
doppji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti provi kliniċi jistgħu jaqgħu taħt bosta regolamenti tal-UE li jeħtieġu kollha 
dokumentazzjoni simili u reġistrazzjoni f’bażi ta’ dejta, speċifika għal kull regolament. Sabiex 
tiġi stimolata r-riċerka klinika, il-komunikazzjoni kollha għandha tkompli permezz ta’ portal 
uniku. Il-provi kliniċi kollha, inklużi dawk nazzjonali, għandhom jużaw dan il-portal, għaliex 
dan huwa l-uniku mod li l-Istati Membri ma jitħallewx joħolqu pjattaformi doppji. Huwa 
possibbli wkoll li ċertu provi jeħtieġu li jinvolvu tieni jew tielet Stat Membru iktar tard sabiex 
jintlaħqu miri ta’ reklutaġġ għal popolazzjoni ta’ pazjenti li b’mod mhux mistenni ssir diffiċli.

Emenda 654
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni u d-dejta ppreżentati 
permezz tal-Portal tal-UE għandhom 
jinħażnu fil-bażi ta’ dejta tal-UE msemmija 
fl-Artikolu 78.

L-informazzjoni u d-dejta ppreżentati 
permezz tal-Portal tal-UE għandhom 
jinħażnu fil-bażi ta’ dejta tal-UE msemmija 
fl-Artikolu 78. Għandu jkun possibbli 
wkoll li jintuża l-portal f’lingwa 
nazzjonali waħda biss f’każijiet ta’ riċerka 
li mhumiex estiżi għal aktar minn Stat 
Membru wieħed.

Or. fi
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Emenda 655
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm bażi ta’ dejta fil-livell tal-Unjoni
(minn hawn ‘il quddiem, il-"bażi ta’ dejta 
tal-UE"). Il-Kummissjoni għandha titqies 
bħala l-kontrollur tal-bażi ta’ dejta.

1. L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
għandha tistabbilixxi u żżomm bażi ta’
dejta fil-livell tal-Unjoni (minn hawn ‘il 
quddiem, il-"bażi ta’ dejta tal-UE"), f’isem 
il-Kummissjoni Ewropea. L-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini għandha titqies 
bħala l-kontrollur tal-bażi ta’ dejta.

Or. en

Emenda 656
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bażi ta’ dejta tal-UE għandha tiġi 
stabbilita biex tippermetti l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri sa fejn hu meħtieġ għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u biex 
tippermetti t-tfittxija ta’ provi kliniċi 
speċifiċi. Permezz tagħha l-isponsers 
jistgħu wkoll jirreferu għal 
preżentazzjonijiet preċedenti tal-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’
prova klinika jew modifika sostanzjali.

2. Il-bażi ta’ dejta tal-UE għandha tiġi 
stabbilita biex tippermetti l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri sa fejn hu meħtieġ għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u biex 
tippermetti t-tfittxija ta’ provi kliniċi 
speċifiċi. Permezz tagħha l-isponsers 
jistgħu wkoll jirreferu għal 
preżentazzjonijiet preċedenti tal-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’
prova klinika jew modifika sostanzjali. L-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
li tinsab fil-bażi ta’ dejta għandha 
tikkontribwixxi għall-ħarsien tas-saħħa 
pubblika u t-trawwim tal-kapaċità ta’
innovazzjoni tar-riċerka medika Ewropea, 
filwaqt li tirrikonoxxi l-interess 
ekonomiku leġittimu tal-isponsers.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi ta’ dejta għandha tippermetti li jintlaħqu l-objettivi ta’ dan ir-Regolament immirat lejn 
il-ħarsien tas-saħħa pubblika u t-titjib tal-kapaċità u l-kompetittività tar-riċerka medika 
Ewropea.

Emenda 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bażi ta’ dejta tal-UE għandha tiġi 
stabbilita biex tippermetti l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri sa fejn hu meħtieġ għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u biex 
tippermetti t-tfittxija ta’ provi kliniċi 
speċifiċi. Permezz tagħha l-isponsers 
jistgħu wkoll jirreferu għal 
preżentazzjonijiet preċedenti tal-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’
prova klinika jew modifika sostanzjali.

2. Il-bażi ta’ dejta tal-UE għandha tiġi 
stabbilita biex tippermetti l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri sa fejn hu meħtieġ għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u biex 
tippermetti lill-pubbliku li jfittex provi 
kliniċi speċifiċi u liċ-ċittadini u l-
professjonisti li jagħmlu deċiżjonijiet 
infurmati dwar prodotti mediċinali. 
Permezz tagħha l-isponsers jistgħu wkoll 
jirreferu għal preżentazzjonijiet preċedenti 
tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’
prova klinika jew modifika sostanzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra li tippermetti kooperazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri, il-bażi ta’ dejta għandha 
wkoll tiġi mwaqqfa bil-ħsieb li tipprovdi kemm liċ-ċittadini, kif ukoll lit-tobba u r-riċerkaturi 
indipendenti informazzjoni li tippermettilhom li jagħmlu deċiżjonijiet infurmati dwar is-saħħa 
tagħhom.

Emenda 658
Corinne Lepage
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Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bażi ta’ dejta tal-UE għandha tiġi 
stabbilita biex tippermetti l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri sa fejn hu meħtieġ għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u biex 
tippermetti t-tfittxija ta’ provi kliniċi 
speċifiċi. Permezz tagħha l-isponsers 
jistgħu wkoll jirreferu għal 
preżentazzjonijiet preċedenti tal-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’
prova klinika jew modifika sostanzjali.

2. Il-bażi ta’ dejta tal-UE għandha tiġi 
stabbilita biex tippermetti l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri sa fejn hu meħtieġ għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u biex 
tippermetti t-tfittxija ta’ provi kliniċi 
speċifiċi. Permezz tagħha l-isponsers 
jistgħu wkoll jirreferu għal 
preżentazzjonijiet preċedenti tal-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’
prova klinika jew modifika sostanzjali.
Għandha tippermetti wkoll liċ-ċittadini 
tal-UE li jkollhom aċċess għal 
informazzjoni klinika dwar prodotti 
mediċinali.

Or. en

Emenda 659
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bażi ta’ dejta tal-UE għandha tiġi 
stabbilita biex tippermetti l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri sa fejn hu meħtieġ għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u biex 
tippermetti t-tfittxija ta’ provi kliniċi 
speċifiċi. Permezz tagħha l-isponsers 
jistgħu wkoll jirreferu għal 
preżentazzjonijiet preċedenti tal-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’
prova klinika jew modifika sostanzjali.

2. Il-bażi ta’ dejta tal-UE għandha tiġi 
stabbilita biex tippermetti l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri sa fejn hu meħtieġ għall-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u biex 
tippermetti t-tfittxija ta’ provi kliniċi 
speċifiċi. Permezz tagħha l-isponsers 
jistgħu wkoll jirreferu għal 
preżentazzjonijiet preċedenti tal-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’
prova klinika jew modifika sostanzjali.
Hija finalment tippermetti l-informazzjoni 
pubblika.

Or. fr
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Emenda 660
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu78 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta minn prova klinika hija 
pubblikament aċċessibbli fuq il-bażi ta’
dejta mill-Unjoni Ewropea fi żmien 
sentejn wara t-tmiem tal-prova klinika, kif 
definit fl-Artikolu 34, paragrafu 3, 
subparagrafu 2.

Or. fr

Emenda 661
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-bażi ta’ dejta tal-UE għandha tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku b’kundizzjoni li, 
għad-dejta u l-informazzjoni kollha jew 
partijiet minnhom li jinsabu fiha, il-
kunfidenzjalità tkun iġġustifikata 
minħabba kull waħda mir-raġunijiet li 
ġejjin:

3. Il-bażi ta’ dejta tal-UE għandha tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal trasparenza effettiva u biex jiġi żgurat aċċess għar-riċerkaturi indipendenti li jwettqu 
provi każwali u metaanaliżi, il-bażi ta’ dejta għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.
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Emenda 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-protezzjoni tad-dejta personali skont 
ir-Regolament (KE) Nru 45/2001;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-eċċezzjoni għat-trasparenza sħiħa hija żejda minħabba l-Artikolu 78(5).

Emenda 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-protezzjoni tal-informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Ombudsman Ewropew, m’hemm xejn f’rapport ta’ studju kliniku li jista’ jitqies bħala 
kummerċjalment kunfidenzjali (Abbozz ta’ rakkomandazzjoni 2560/2007/BEH). Barra minn 
hekk, l-interess tas-saħħa pubblika u d-dritt taċ-ċittadin li jkun jaf għandhom jeliminaw 
kwalunkwe invokazzjoni tal-kunfidenzjalità kummerċjali. Is-suġġetti jivvolontarjaw għar-
riċerka sabiex jibbenefikaw is-soċjetà u l-pazjenti futuri, mhux biex tibbenefika kumpanija 
farmaċewtika partikolari.

Emenda 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Cristian 
Silviu Buşoi
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Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-protezzjoni tal-informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali;

– il-protezzjoni tal-informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali, 
partikolarment meta l-informazzjoni hija 
relatata mal-provi kliniċi maħsubin biex 
jappoġġjaw applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal 
indikazzjonijiet li għadhom ma ġewx 
awtorizzati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi ta’ dejta m’għandhiex tostakola l-għotja tal-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali jew 
industrijali, u lanqas twaqqaf l-isponser milli jibbenefika mir-riżultati tar-riċerka tiegħu.

Emenda 665
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-protezzjoni tal-informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali;

– il-protezzjoni tal-informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali, b’mod 
partikolari permezz tal-kunsiderazzjoni 
tal-istat ta’ awtorizzazzjoni tal-prodott;

Or. en

Emenda 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-iżgurar tas-sorveljanza effettiva tat-
twettiq tal-prova klinika mill-Istati 
Membri.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta ta’ prova klinika hija dejta xjentifika li hija l-ewwel u qabel xejn tal-pubbliku. L-
interess tas-saħħa pubblika għandu jieħu preċedenza. Għal trasparenza effettiva u biex jiġi 
żgurat aċċess għar-riċerkaturi indipendenti li jwettqu provi każwali u metaanaliżi, il-bażi ta’
dejta għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Emenda 667
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – inċiż 3a(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-protezzjoni ta’ informazzjoni 
kunfidenzjali ta’ natura xjentifika għadha 
ma kinitx suġġetta għall-ewwel 
pubblikazzjoni xjentifika.

Or. fr

Emenda 668
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3 a. Sommarju tar-riżultati tal-prova 
klinika għandu jsir pubbliku skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 34.
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Or. fr

Emenda 669
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ebda dejta personali tas-suġġetti ma 
għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

5. L-ebda dejta personali tas-suġġetti, 
informazzjoni kummerċjalment 
kunfidenzjali jew informazzjoni li ma
tirrispettax id-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali ma għandha tkun aċċessibbli 
għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun żgurat li dan ir-Regolament jippreserva l-valur miżjud u l-kompetenza tar-
riċerkaturi Ewropej kif ukoll tal-interessi leġittimi tagħhom li jibbenefikaw mir-riżultati tal-
investimenti użati għall-iżvilupp ta’ prova klinika.

Emenda 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-isponser għandu jaġġorna b’mod
permanenti l-informazzjoni fil-bażi ta’
dejta tal-UE dwar kull tibdil fil-provi 
kliniċi li ma jinvolvix modifiki sostanzjali 
iżda jkun rilevanti għas-sorveljanza tal-
prova klinika mill-Istati Membri.

6. L-isponser għandu jaġġorna b’mod
regolari l-informazzjoni fil-bażi ta’ dejta 
tal-UE li hija importanti għar-riċerka u 
ta’ interess għall-pubbliku dwar kull tibdil 
fil-provi kliniċi li ma jinvolvix modifiki 
sostanzjali iżda jkun rilevanti għas-
sorveljanza tal-prova klinika mill-Istati 
Membri.

Or. fi
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Emenda 671
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
jista’ jeżerċita b’mod effettiv id-drittijiet 
tiegħu jew tagħha għall-informazzjoni, 
għall-aċċess, għar-rettifika u għall-
oġġezzjoni skont ir-Regolament (KE)
Nru 45/2001 u l-leġiżlazzjoni nazzjonali 
dwar il-protezzjoni tad-dejta li timplimenta 
d-Direttiva 95/46/KE rispettivament. Dawn 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
jista’ jeżerċita b’mod effettiv id-dritt ta’
aċċess għad-dejta marbuta miegħu jew 
magħha, kif ukoll id-dritt għall-korrezzjoni 
u t-tħassir tad-dejta mhux preċiża jew 
mhux kompluta. Taħt ir-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom, il-Kummissjoni u l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dejta mhux preċiża u pproċessata 
illegalment titħassar, b’konformità mal-
leġiżlazzjoni applikabbli. Il-korrezzjonijiet 
u t-tħassir għandhom isiru kemm jista’
jkun malajr, iżda mhux aktar tard minn
60 jum wara li ssir talba minn suġġett tad-
dejta.

7. Il-Kummissjoni, l-Aġenzija Ewropea 
għall-Mediċini u l-Istati Membri 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
jista’ jeżerċita b’mod effettiv id-drittijiet 
tiegħu jew tagħha għall-informazzjoni, 
għall-aċċess, għar-rettifika u għall-
oġġezzjoni skont ir-Regolament (KE) 
Nru 45/2001 u l-leġiżlazzjoni nazzjonali 
dwar il-protezzjoni tad-dejta li timplimenta 
d-Direttiva 95/46/KE rispettivament. Dawn 
għandhom jiżguraw li s-suġġett tad-dejta 
jista’ jeżerċita b’mod effettiv id-dritt ta’ 
aċċess għad-dejta marbuta miegħu jew 
magħha, kif ukoll id-dritt għall-korrezzjoni 
u t-tħassir tad-dejta mhux preċiża jew 
mhux kompluta. Taħt ir-responsabbiltajiet 
rispettivi tagħhom, il-Kummissjoni, l-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u l-
Istati Membri għandhom jiżguraw li d-
dejta mhux preċiża u pproċessata 
illegalment titħassar, b’konformità mal-
leġiżlazzjoni applikabbli. Il-korrezzjonijiet 
u t-tħassir għandhom isiru kemm jista’
jkun malajr, iżda mhux aktar tard minn
60 jum wara li ssir talba minn suġġett tad-
dejta.

Or. en

Emenda 672
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Hyperlink għar-rapporti ta’ studji 
kliniċi li jinsabu fil-bażi ta’ dejta tal-
Aġenzija għandu jiġi inkluż fid-Dokument 
Tekniku Komuni għall-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq, u għandu jiġi inkluż 
fir-Rapport Pubbliku ta’ Valutazzjoni.

Or. en

Emenda 673
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara 
għall-possibbiltà għall-Istati Membri li 
jimponu tariffa għall-attivitajiet stipulati 
f’dan ir-Regolament, b’kundizzjoni li l-
livell tat-tariffa jkun stabbilit b’mod 
trasparenti u fuq il-bażi tal-prinċipji tal-
irkupru tal-ispejjeż.

Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara 
għall-possibbiltà għall-Istati Membri li 
jimponu tariffa għall-attivitajiet stipulati 
f’dan ir-Regolament, b’kundizzjoni li l-
livell tat-tariffa jkun stabbilit b’mod 
trasparenti u fuq il-bażi tal-prinċipji tal-
irkupru tal-ispejjeż. L-Istati Membri 
jistgħu jistabbilixxu tariffi mnaqqsa għal 
provi kliniċi mingħajr skop ta' qligħ.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Provi kliniċi mingħajr skop ta' qligħ għandhom jiġu esklużi minn kull obbligu finanzjarju.

Emenda 674
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tariffa waħda għal kull attività għal kull 
Stat Membru

Tariffi għal kull attività għal kull Stat 
Membru

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ tariffi hija kwistjoni purament nazzjonali.

Emenda 675
Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Stat Membru ma għandux jirrikjedi, għall-
valutazzjoni kif imsemmija fil-Kapitoli II u 
III, ħlasijiet multipli lil entitajiet differenti 
involuti f’din il-valutazzjoni.

Stat Membru għandu jirrikjedi, għall-
valutazzjoni kif imsemmija fil-Kapitoli II u 
III, ħlasijiet lil entitajiet differenti involuti 
f’din il-valutazzjoni skont il-prattiki 
nazzjonali tiegħu.

Or. el

Ġustifikazzjoni

L-istabbiliment ta’ tariffi hija kwistjoni purament nazzjonali.

Emenda 676
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 83

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istat Membru ma għandux jirrikjedi, 
għall-valutazzjoni kif imsemmija fil-
Kapitoli II u III, ħlasijiet multipli lil 
entitajiet differenti involuti f’din il-

L-Istat Membru ma għandux jirrikjedi, 
għall-valutazzjoni kif imsemmija fil-
Kapitoli II, III u VII, ħlasijiet multipli lil 
entitajiet differenti involuti f’din il-
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valutazzjoni. valutazzjoni.

L-Istati Membri għandhom jikkunsidraw 
jeskludu l-isponsers mhux kummerċjali 
minn dawn it-tariffi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 83 għandu jinkludi wkoll ir-referenza għall-Kapitolu VII għaliex hemm ukoll tariffi 
għar-rappurtar dwar is-sikurezza. Barra minn hekk, l-isponsers mhux kummerċjali 
m’għandhomx ikunu obbligati li jħallsu dawn it-tariffi, kif inhu diġà l-każ f’ħafna Stati 
Membri.

Emenda 677
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 85 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 27, 42, 60 u 67 għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien 
indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’
dan ir-Regolament.

2. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 27, 42, 60 u 67 għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ 5 snin
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport fir-rigward tad-delega tas-
setgħa mhux aktar tard minn disa’ xhur 
qabel it-tmiem tal-perjodu ta’ ħames snin. 
Id-delega tas-setgħa għandha tiġi estiża 
awtomatikament għal perijodi ta’ żmien 
identiċi, ħlief jekk il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill joġġezzjona għal tali 
estensjoni mhux iktar tard minn tliet xhur 
qabel it-tmiem ta’ kull perijodu.

Or. en

Emenda 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle



PE506.162v01-00 40/68 AM\928650MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa 
l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
li tipprojbixxi jew tirrestrinġi l-użu ta’ kull 
tip speċifiku ta’ ċelloli tal-bniedem jew tal-
annimali, jew il-bejgħ, il-provvista jew l-
użu tal-prodotti mediċinali li fihom iċ-
ċelloli, jikkonsistu fihom jew joriġinaw 
minnhom, minħabba raġunijiet li mhumiex 
trattati f’dan ir-Regolament. L-Istati 
Membri għandhom jikkomunikaw il-
leġiżlazzjoni nazzjonali kkonċernata lill-
Kummissjoni.

Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa 
l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni nazzjonali 
li tipprojbixxi jew tirrestrinġi l-użu ta’ kull 
tip speċifiku ta’ ċelloli tal-bniedem jew tal-
annimali, jew il-bejgħ, il-provvista jew l-
użu tal-prodotti mediċinali li fihom iċ-
ċelloli, jikkonsistu fihom jew joriġinaw 
minnhom, minħabba raġunijiet li mhumiex 
trattati f’dan ir-Regolament. L-Istati 
Membri għandhom jikkomunikaw il-
leġiżlazzjoni nazzjonali kkonċernata lill-
Kummissjoni. L-ebda prova ta’ terapija 
tal-ġeni m’għandha titwettaq li tirriżultaw 
f’tibdil tal-identità ġenetika tas-suġġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament ma jistax ikun inqas aġġornat mid-Direttiva eżistenti. Għalhekk, għandna 
nadottaw il-formulazzjoni tad-Direttiva attwali.

Emenda 679
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 88 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodotti mediċinali investigattivi
mingħajr ħlas għas-suġġett

Il-provi kliniċi mingħajr ħlas għas-suġġett

Or. en

Emenda 680
Erik Bánki
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Proposta għal regolament
Artikolu 88 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Bla ħsara għall-kompetenza tal-Istati 
Membri għad-definizjoni tal-politika tas-
saħħa tagħhom u għall-organizzazzjoni u l-
provvista tas-servizzi tas-saħħa u l-kura 
medika, l-ispejjeż għall-prodotti 
mediċinali investigattivi ma għandhomx 
jitħallsu mis-suġġett.

Bla ħsara għall-kompetenza tal-Istati 
Membri għad-definizjoni tal-politika tas-
saħħa tagħhom u għall-organizzazzjoni u l-
provvista tas-servizzi tas-saħħa u l-kura 
medika, l-ispejjeż għall-provi kliniċi u l-
provi kliniċi b’livell baxx ta’ intervent ma 
għandhomx jitħallsu mis-suġġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn li jkun stabbilit bħala prinċipju etiku fundamentali li l-ebda spiża tal-provi 
kliniċi m’għandha titħallas mis-suġġetti tal-provi kliniċi. B’hekk huwa neċessarju li jkun estiż 
il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan l-Artikolu mill-ispejjeż tal-prodotti mediċinali investigattivi 
għall-ispejjeż kollha tal-provi kliniċi.

Emenda 681
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe rekwiżit ta’ approvazzjoni 
jew awtorizzazzjoni jew dokumentazzjoni 
kopert minn kwalunkwe Regolament 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2, għandu 
jitqies fi ħdan u jkun kopert mill-
awtorizzazzjoni skont il-Kapitolu II ta’
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe notifika lil jew awtorizzazzjoni ta’ awtorità tal-protezzjoni tad-dejta li tkun li 
għandu jsir proġett wara proġett għandu jkun kopert bil-quddiem fi ħdan il-proċess ta’
awtorizzazzjoni u fi ħdan l-istess perjodi ta’ dewmien.
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Emenda 682
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 91a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 91a
Rieżami

Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, u kull ħames snin wara 
dan, il-Kummissjoni għandha tippreżenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill, dwar l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, li għandu jinkludi 
informazzjoni komprensiva dwar it-tipi 
differenti ta’ provi kliniċi awtorizzati 
skont dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni 
għandha, jekk ikun xieraq, tippreżenta 
proposta leġiżlattiva bbażata fuq ir-
rapport sabiex taġġorna d-dispożizzjonijiet 
stipulati fir-Regolament attwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-avvanzi fit-teknoloġija u fl-għarfien mediku jfissru li l-provi kliniċi qegħdin jevolvu 
rapidament. Klawżola ta’ rieżami għandha tiżgura li r-Regolament jirreaġixxi malajr għal 
kull tibdil neċessarju.

Emenda 683
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 91a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 91a
Rieżami tar-Regolament
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Mad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
il-Kummissjoni għandha tippreżenta, kull 
ħames snin, rapport lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill, li jispeċifika l-istat 
tal-postijiet tal-applikazzjoni prattika ta’
dan ir-Regolament. F’dan ir-rapport, il-
Kummissjoni għandha tivvaluta l-impatt 
tal-applikazzjoni tiegħu fuq il-progress 
xjentifiku u teknoloġiku, u l-miżuri li 
għandhom jiġu adattati għaż-żamma tal-
kompetittività tar-riċerka klinika 
Ewropea.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tintalab eżami regolari u dettaljat tal-impatt tar-Regolament fuq ir-
riċerka klinika Ewropea. L-għan huwa li jkun assigurat li dan ir-Regolament jippermetti li 
jinżamm il-progress tax-xjenza u tat-teknoloġija f’ambjent li qed jevolvi b’rata mgħaġġla 
(approċċ Ewropew ta’ "smart law").

Emenda 684
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan għandu japplika b’effett minn [jekk 
jogħġbok iffissa data speċifika – sentejn 
wara l-pubblikazzjoni tiegħu].

Dan għandu japplika b’effett mid-data 
meta l-funzjonalità sħiħa tal-Portal tal-
UE tkun irċiviet opinjoni pożittiva mill-
Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu mill-Bniedem tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-portal tal-UE tant huwa element vitali fil-leġiżlazzjoni l-ġdida li mingħajr portal li jaħdem 
b’mod sħiħ, il-leġiżlazzjoni ma tistax tiġi applikata. Għalhekk ir-Regolament għandu japplika 
biss ladarba l-portal ikun funzjonali b’mod sħiħ u dan ikun miftiehem mill-Istati Membri.
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Emenda 685
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-isponser għandu, fejn xieraq, jirreferi 
għal applikazzjonijiet preċedenti. Jekk 
dawn l-applikazzjonijiet ikunu tressqu 
minn sponser ieħor, għandu jiġi ppreżentat 
ftehim bil-miktub minn dak l-isponser.

1. L-isponser għandu, fejn xieraq, jirreferi 
għal applikazzjonijiet preċedenti billi juża 
n-Numru Universali tar-Reġistrazzjoni 
tal-Prova (UNTR) tiegħu jew in-numru 
tar-reġistrazzjoni tiegħu fil-portal tal-UE. 
Jekk dawn l-applikazzjonijiet ikunu tressqu 
minn sponser ieħor, għandu jiġi ppreżentat 
ftehim bil-miktub minn dak l-isponser.

Or. en

Emenda 686
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-portal tal-UE għandu jippermetti l-
isponsers li jiffirmaw elettronikament billi 
jipprovdi biżżejjed garanziji dwar il-
firmatarju mingħajr ebda burokrazija 
żejda.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Uħud mill-Istati Membri bħalissa jeħtieġu ħafna dokumenti ffirmati bl-inka u ċċertifikati minn 
nutara sabiex jagħtu prova li l-firmatarju tad-dokument huwa awtorizzat li jiffirma f’isem l-
isponser – dan m’għandux jibqa’ l-każ.

Emenda 687
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness I – parti 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dossier tal-applikazzjoni għal 
applikazzjoni msemmija fl-Artikolu 11 
għandu jkun limitat għat-Taqsimiet minn 
2 sa 10 ta’ dan l-Anness.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenza tat-tħassir tal-Artikolu 11.

Emenda 688
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness – parti 2 – punt 6 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-karatteristiċi speċifiċi tal-popolazzjoni 
involuta fil-prova, bħal suġġetti li 
mhumiex kapaċi jagħtu l-kunsens informat 
jew il-minuri;

il-karatteristiċi speċifiċi tal-popolazzjoni 
involuta fil-prova, bħal suġġetti li 
mhumiex kapaċi jagħtu l-kunsens informat 
jew il-minuri, jew popolazzjonijiet 
vulnerabbli oħra (jiġifieri persuni 
inabilitati, nisa tqal, priġunieri);

Or. en

Emenda 689
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 6 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jekk il-prova hijiex maħluqa biex tittestja 
l-benefiċċji terapewtiċi u tas-saħħa 
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pubblika ta’ prodott mediċinali għal 
popolazzjoni destinatarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipanti għandhom kemm jista’ jkun jirriflettu l-pubbliku destinatarju tal-prodott 
mediċinali li qiegħed jiġi ttestjat. Dan huwa partikolarment importanti għal provi fil-fażi III u 
IV, fejn is-sikurezza u l-effikaċja tal-prodott mediċinali għandhom jiġu valutati permezz ta’
provi fuq dawk li probabbilment se jużaw il-prodott meta jkun fis-suq. Fażijiet iktar 
preliminari jittestjaw għal problemi ta’ sikurezza iktar bażiċi, fejn mhuwiex daqshekk kruċjali 
li jinġabar grupp rappreżentattiv ta’ parteċipanti fil-prova.

Emenda 690
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 6 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jekk il-prova klinika tinvolvix l-użu ta’
prodott mediċinali investigattiv mhux 
awtorizzat, jekk twettqux testijiet 
tossikoloġiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-introduzzjoni tal-Artikolu 4(b) (ġdid) dwar testjar tossikoloġiku.

Emenda 691
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 6 – inċiż 6a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jekk il-prova klinika tikkontribwix b’mod 
sinifikanti sabiex twassal għal għarfien 
aħjar tal-fiżjoloġija u l-patoloġija ta’
kundizzjoni li għaliha m’hemmx biżżejjed 
dejta, speċifikament għal mard rari u 
ultrarari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mard rari u ultrarari għadu ma ġiex identifikat b’mod korrett jew hemm għarfien 
parzjali biss tiegħu. Fi provi kliniċi li jassoċjaw pazjenti affettwati minn tali kundizzjonijiet, l-
għarfien ta’ dan il-mard jista’ jitjieb b’mod sinifikanti permezz tal-valutazzjoni tad-dejta li
tirriżulta. L-Istat Membru li qed jirrapporta għandu jkun jaf b’dan il-valur miżjud.

Emenda 692
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

12a. Fejn possibbli, il-protokoll għandu 
jkun miktub f’format faċilment 
aċċessibbli, bħal pdf li tista’ tfittex fih, 
iktar milli stampi skenjati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li huwa faċli tfittex informazzjoni rilevanti fil-protokolli.

Emenda 693
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. B’mod partikolari, il-protokoll għandu 
jinkludi:

13. B’mod partikolari, il-protokoll jew l-
appendiċi tiegħu għandu jinkludi:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness I fih deskrizzjoni ta’ x’għandu jkollu protokoll. Din l-informazzjoni kollha hija 
tabilħaqq importanti, iżda ftit minnha mhijiex dejjem parti integrali tal-protokoll (tipikament 
il-ġestjoni tad-drogi hija dokument operazzjonali separat).

Emenda 694
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

evalwazzjoni etika tal-prova u tar-rispett 
lejha tal-prinċipji tad-Dikjarazzjoni ta’
Ħelsinki.

Or. es

Emenda 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

parametri ta’ riżultat primarji

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-parametri ta’ riżultat primarji jkunu definiti mill-protokoll sabiex tiġi 
evitata l-manipulazzjoni tas-sejbiet.
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Emenda 696
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fejn possibbli, il-pjan sħiħ ta’ analiżi 
statistika, u jekk jinbidilx waqt il-prova, 
kif ukoll ġustifikazzjoni ta’ tali tibdil;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-pjan ta’ analiżi statistika ma jistax jinbidel b’mod sinifikanti waqt prova 
mingħajr ġustifikazzjoni.

Emenda 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- deskrizzjoni tal-gruppi u s-sottogruppi 
tas-suġġetti li qegħdin jieħdu sehem fil-
prova klinika (età, sess, u jekk is-suġġetti 
humiex voluntiera f’saħħithom jew 
pazjenti)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jikkomplementa l-Emenda 25 tar-Rapporteur. Id-dejta ġenerata fil-provi kliniċi tista’
titqies bħala affidabbli u robusta biss jekk tirrifletti b’mod xieraq il-gruppi tal-popolazzjoni 
(eż: nisa, anzjani) li probabbilment se jużaw il-prodott taħt investigazzjoni. Il-gruppi u 
sottogruppi li qegħdin jipparteċipaw fil-prova klinika, l-età u s-sess tagħhom, u jekk is-
suġġetti humiex voluntiera f’saħħithom jew pazjenti għandhom ikunu dettaljati b’mod ċar fil-
protokoll.
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Emenda 698
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jekk jiġu esklużi persuni anzjani jew nisa 
mill-prova klinika, spjegazzjoni u 
ġustifikazzjoni għal dawn il-kriterji ta’
esklużjoni;

jekk is-suġġetti tal-prova ma jirriflettux 
distribuzzjoni rappreżentattiva fl-età u/jew 
sess, dan għandu jkun ġustifikat u 
spjegat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipanti tal-prova għandhom kemm jista’ jkun jirriflettu l-pubbliku destinatarju tal-
prodott mediċinali li qiegħed jiġi ttestjat. Dan huwa partikolarment importanti għal provi fil-
fażi III u IV, fejn is-sikurezza u l-effikaċja tal-prodott mediċinali għandhom jiġu valutati 
permezz ta’ provi fuq dawk li probabbilment se jużaw il-prodott meta jkun fis-suq. Fażijiet 
iktar preliminari jittestjaw għal problemi ta’ sikurezza iktar bażiċi, fejn mhuwiex daqshekk 
kruċjali li jinġabar grupp rappreżentattiv ta’ parteċipanti fil-prova.

Emenda 699
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

valutazzjoni tar-riskju li tkopri d-
determinanti tar-riskju kollha għal prova 
klinika, jiġifieri:
I. Riskju għad-drittijiet tas-suġġetti:
1. informazzjoni u kunsens infurmat
2. protezzjoni tad-dejta personali
II. Riskju għall-integrità fiżika u s-
sikurezza tas-suġġetti:
1. sikurezza tal-intervent ta’ trattament
2. riskju tal-intervent dijanjostiku
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3. vulnerabilità tal-popolazzjoni tal-
pazjenti
III. Riskju għall-integrità tad-dejta u s-
saħħa pubblika:
1. kwalità tad-dejta, ġestjoni u analiżi tad-
dejta, aċċess u pubblikazzjoni tad-dejta
2. kredibilità tar-riżultati
3. impatt fuq is-saħħa pubblika

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tar-riskju għandha tkun parti mid-dossier ta’ applikazzjoni, u għandha tmexxi 
l-pjan ta’ ġestjoni u monitoraġġ tal-kwalità.

Emenda 700
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni tal-politika tal-pubblikazzjoni; deskrizzjoni tal-politika tal-pubblikazzjoni, 
anke f’każ ta’ riżultati negattivi;

Or. en

Emenda 701
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

kopji tal-formoli tar-rapport tal-każ

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġu inklużi l-formoli tar-rapport, peress li d-dejta miġbura tista’ tiġi 
influwenzata mill-formulazzjoni tal-mistoqsijiet.

Emenda 702
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri adottati 
sabiex inaqqsu l-biża, l-uġigħ, il-periklu u 
l-iskumdità tar-riċerka pedjatrika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-ICH-GCP, ir-Rakkomandazzjonijiet Etiċi tal-UE għar-Riċerka Pedjatrika 
(Eudralex Vol.10/2008), u mal-Konvenzjoni ta’ Oviedo u l-protokoll addizzjonali tagħha 
dwar ir-riċerka bijomedika.

Emenda 703
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 16b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni dettaljata tal-miżuri adottati 
sabiex jiġi żgurat użu ristrettiv tal-plaċebo 
fil-provi pedjatriċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-ICH-GCP, ir-Rakkomandazzjonijiet Etiċi tal-UE għar-Riċerka Pedjatrika 
(Eudralex Vol.10/2008), u mal-Konvenzjoni ta’ Oviedo u l-protokoll addizzjonali tagħha 
dwar ir-riċerka bijomedika.
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Emenda 704
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 16c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni dettaljata tal-proċeduri 
adottati mill-isponser biex jimmonitorja u 
jirrivaluta regolarment ir-riskju tal-bilanċ 
u tar-riċerka;

Or. en

Emenda 705
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 16d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni ta’ jekk il-prova rreplikatx 
provi simili bbażati fuq ipoteżi identika (li 
għandu jiġi evitat);

Or. en

Emenda 706
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 16e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni tal-kompetenza pedjatrika li 
għandha tkun disponibbli fis-siti kollha 
tal-prova;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-ICH-GCP, ir-Rakkomandazzjonijiet Etiċi tal-UE għar-Riċerka Pedjatrika 
(Eudralex Vol.10/2008), u mal-Konvenzjoni ta’ Oviedo u l-protokoll addizzjonali tagħha 
dwar ir-riċerka bijomedika.

Emenda 707
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 16f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

formulazzjonijiet adatti għall-età tal-
prodott(i) mediċinali għat-tfal;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-ICH-GCP, ir-Rakkomandazzjonijiet Etiċi tal-UE għar-Riċerka Pedjatrika 
(Eudralex Vol.10/2008), u mal-Konvenzjoni ta’ Oviedo u l-protokoll addizzjonali tagħha 
dwar ir-riċerka bijomedika.

Emenda 708
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 16g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

informazzjoni komprensiva li tista’
tinftiehem u li hija speċifika għall-età u 
karti ta’ kunsens infurmat għat-tfal u 
karti ta’ kunsens infurmat għar-
rappreżentanti legali;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-ICH-GCP, ir-Rakkomandazzjonijiet Etiċi tal-UE għar-Riċerka Pedjatrika 
(Eudralex Vol.10/2008), u mal-Konvenzjoni ta’ Oviedo u l-protokoll addizzjonali tagħha 
dwar ir-riċerka bijomedika.

Emenda 709
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 16h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

informazzjoni ċara u ddettaljata marbuta 
mal-kundizzjonijiet, ir-rimedji legali u l-
aċċess għas-sistema ta’ indemnifikazzjoni, 
filwaqt li jitqies l-effett fit-tul fuq l-
iżvilupp tat-tfal;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-ICH-GCP, ir-Rakkomandazzjonijiet Etiċi tal-UE għar-Riċerka Pedjatrika 
(Eudralex Vol.10/2008), u mal-Konvenzjoni ta’ Oviedo u l-protokoll addizzjonali tagħha 
dwar ir-riċerka bijomedika.

Emenda 710
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – inċiż 16i (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

id-deskrizzjoni tad-dritt ta’ aċċess għar-
riżultati globali tar-riċerka kif ukoll għal 
kwalunkwe informazzjoni dwar is-saħħa 
li nstabet waqt il-prova.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-ICH-GCP, ir-Rakkomandazzjonijiet Etiċi tal-UE għar-Riċerka Pedjatrika 
(Eudralex Vol.10/2008), u mal-Konvenzjoni ta’ Oviedo u l-protokoll addizzjonali tagħha 
dwar ir-riċerka bijomedika.

Emenda 711
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16a. Il-protokoll jew l-appendiċi tiegħu 
għandu jkollu informazzjoni dwar il-
finanzjament, l-isponsers, l-
affiljazzjonijiet istituzzjonali, u 
kwalunkwe kunflitti ta’ interess 
potenzjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ċerti proġetti jista’ jkun hemm informazzjoni mhux ħażin disponibbli, u jista’ jkun iktar 
prattiku li titqiegħed f’appendiċi.

Emenda 712
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17. Il-protokoll għandu jiġi akkumpanjat 
b’sommarju tal-protokoll.

17. Il-protokoll għandu jiġi akkumpanjat 
b’sommarju tal-protokoll, u għandu jkun 
aġġornat bi kwalunkwe modifika tal-
protokoll, inklużi d-dati ta’ kull modifika.

Or. en



AM\928650MT.doc 57/68 PE506.162v01-00

MT

Emenda 713
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I - parti 5 - punt 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18a. Fil-każ ta’ prova klinika b’riskju 
minimu, il-fuljett tal-investigatur 
m’għandux jiġi mqassam.

Or. fr

Emenda 714
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti 5 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20. Jekk il-prodott mediċinali investigattiv 
jiġi awtorizzat, u jintuża skont it-termini 
tal-awtorizzazzjoni ta’
kummerċjalizzazzjoni, is-sommarju 
approvat tal-karatteristiċi tal-prodott
(SmPC) għandu jkun l-IB. Jekk il-
kundizzjonijiet tal-użu fil-prova klinika 
huma differenti minn dawk awtorizzati, l-
SmPC għandu jiġi ssupplimentat 
b’sommarju tad-dejta rilevanti klinika u 
mhux klinika li tappoġġa l-użu tal-prodott 
mediċinali investigattiv fil-prova klinika. 
Meta l-prodott mediċinali investigattiv jiġi 
identifikat fil-protokoll bis-sustanza attiva 
tiegħu biss, l-isponser għandu jagħżel 
SmPC wieħed bħala ekwivalenti għall-IB 
għall-prodotti mediċinali kollha li jkun 
fihom dik is-sustanza attiva u jintużaw fi 
kwalunkwe sit tal-prova klinika.

20. Għal provi kliniċi ta’ riskju baxx, is-
sommarju approvat tal-karatteristiċi tal-
prodott (SmPC) għandu jkun l-IB. Għal 
provi kliniċi ta’ riskju medju, l-SmPC 
għandu jiġi ssupplimentat b’sommarju tad-
dejta rilevanti klinika u mhux klinika li 
tappoġġa l-użu tal-prodott mediċinali 
investigattiv fil-prova klinika. Meta l-
prodott mediċinali investigattiv jiġi 
identifikat fil-protokoll bis-sustanza attiva 
tiegħu biss, l-isponser għandu jagħżel 
SmPC wieħed bħala ekwivalenti għall-IB 
għall-prodotti mediċinali kollha li jkun 
fihom dik is-sustanza attiva u jintużaw fi 
kwalunkwe sit tal-prova klinika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika li tieħu vantaġġ mill-istratifikazzjoni bbażata fuq l-istat ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq.

Emenda 715
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti 5 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

20. Jekk il-prodott mediċinali investigattiv 
jiġi awtorizzat, u jintuża skont it-termini 
tal-awtorizzazzjoni ta’
kummerċjalizzazzjoni, is-sommarju 
approvat tal-karatteristiċi tal-prodott
(SmPC) għandu jkun l-IB. Jekk il-
kundizzjonijiet tal-użu fil-prova klinika 
huma differenti minn dawk awtorizzati, l-
SmPC għandu jiġi ssupplimentat 
b’sommarju tad-dejta rilevanti klinika u 
mhux klinika li tappoġġa l-użu tal-prodott 
mediċinali investigattiv fil-prova klinika. 
Meta l-prodott mediċinali investigattiv jiġi 
identifikat fil-protokoll bis-sustanza attiva 
tiegħu biss, l-isponser għandu jagħżel 
SmPC wieħed bħala ekwivalenti għall-IB 
għall-prodotti mediċinali kollha li jkun 
fihom dik is-sustanza attiva u jintużaw fi 
kwalunkwe sit tal-prova klinika.

20. Jekk il-prodott mediċinali investigattiv 
jiġi awtorizzat, u jintuża skont it-termini 
tal-awtorizzazzjoni ta’
kummerċjalizzazzjoni, is-sommarju 
approvat tal-karatteristiċi tal-prodott
(SmPC) għandu jintuża minflok l-IB. Jekk 
il-kundizzjonijiet tal-użu fil-prova klinika 
huma differenti minn dawk awtorizzati, l-
SmPC għandu jiġi ssupplimentat 
b’sommarju tad-dejta rilevanti klinika u 
mhux klinika li tappoġġa l-użu tal-prodott 
mediċinali investigattiv fil-prova klinika. 
Meta l-prodott mediċinali investigattiv jiġi 
identifikat fil-protokoll bis-sustanza attiva 
tiegħu biss, l-isponser għandu jagħżel 
SmPC wieħed bħala ekwivalenti għall-IB 
għall-prodotti mediċinali kollha li jkun 
fihom dik is-sustanza attiva u jintużaw fi 
kwalunkwe sit tal-prova klinika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-IB mhuwiex l-SmPC. F’numru ta’ sitwazzjonijiet il-kontenut tal-SmPC jitqies bħala 
suffiċjenti, iżda ma jbiddilix l-SmPC f’IB.

Emenda 716
Petru Constantin Luhan
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Proposta għal regolament
Anness I – parti 5 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22. Jekk l-IB mhuwiex SmPC, dan għandu 
jkollu taqsima li tista’ tiġi identifikata 
b’mod ċar u li tiddetermina liema 
reazzjonijiet avversi għandhom jitqiesu 
bħala reazzjonijiet avversi mistennija, 
inkluża l-informazzjoni dwar il-frekwenza 
u n-natura tar-reazzjonijiet avversi ("l-
informazzjoni ta’ referenza dwar is-
sikurezza").

22. Jekk l-IB jintuża u mhux l-SmPC, dan 
għandu jkollu taqsima li tista’ tiġi 
identifikata b’mod ċar u li tiddetermina 
liema reazzjonijiet avversi għandhom 
jitqiesu bħala reazzjonijiet avversi 
mistennija, inkluża l-informazzjoni dwar il-
frekwenza u n-natura tar-reazzjonijiet 
avversi ("l-informazzjoni ta’ referenza 
dwar is-sikurezza").

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-IB mhuwiex l-SmPC. F’numru ta’ sitwazzjonijiet il-kontenut tal-SmPC jitqies bħala 
suffiċjenti, iżda ma jbiddilix l-SmPC f’IB.

Emenda 717
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti 7 – punt 45 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

45. L-applikant jista’ jippreżenta l-verżjoni 
attwali tal-SmPC bħala l-IMPD jekk l-IMP
jiġi awtorizzat. Ir-rekwiżiti preċiżi huma 
spjegati fid-dettall fit-Tabella 1.

45. L-applikant jista’ jippreżenta l-verżjoni 
attwali tal-SmPC bħala l-IMPD jekk l-
IMP, jekk il-prova klinika tkun ta’ riskju 
baxx jew jekk il-prova klinika tkun ta’
riskju medju u tibbaża fuq sistema tal-
IMP li l-iskemi tat-trattament tagħha 
huma appoġġjati minn dejta ppubblikata 
u/jew minn linji gwida ta’ trattament 
standard ta’ soċjetajiet akkademiċi jew ta’
korpi uffiċjali. Ir-rekwiżiti preċiżi huma 
spjegati fid-dettall fit-Tabella 1.

Or. fr
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Emenda 718
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti 7 – Tabella 1 (Il-kontenut tal-IMPD issemplifikat) – l-ewwel kolonna –
it-tieni ringiela – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-IMP huwa awtorizzat jew għandu 
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
f’pajjiż ICH u jintuża fil-prova:

L-IMP huwa awtorizzat u/jew testjat fi 
skemi ta’ trattament mhux previsti għall-
AMM u appoġġjati minn dejta pubblika 
u/jew rakkomandazzjonijiet ta’ trattament 
standard li ġejjin minn soċjetajiet 
xjentifiċi jew korpi uffiċjali jew għandu 
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
f’pajjiż ICH u jintuża fil-prova:

Or. en

Emenda 719
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Il-kontenut tal-ittikkettar tal-IMPs 10. Il-kontenut tal-ittikkettar tal-IMPs
(deskrizzjoni tal-oġġetti li għandhom jiġu 
inklużi jew tat-tikketta prinċipali)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jitressaq id-dossier it-tikketti l-propja fil-lingwi nazzjonali kollha jistgħu jkunu 
għadhom mhux disponibbli; ir-rekwiżit tagħhom jintroduċi ħafna dewmien inutli.

Emenda 720
Petru Constantin Luhan
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Proposta għal regolament
Anness I – parti 13 – punt 57

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

57. Għandhom jiġu ppreżentati 
deskrizzjoni tal-kwalifika tal-investigaturi 
ewlenin f’curriculum vitae attwali u 
dokumenti rilevanti oħra. Għandu jiġi 
deskritt kull taħriġ preċedenti fil-prinċipji 
tal-PKT jew l-esperjenza miksuba fil-
qasam tal-provi kliniċi u tal-kura tal-
pazjenti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-investigatur għandha tkun ir-responsabbiltà tal-isponser; l-istess 
dokumentazzjoni għandha titqiegħed f’master fajl tal-prova u tkun disponibbli għal 
kwalunkwe awditjar jew spezzjoni, iżda m’għandhiex tkun parti mid-dossier ta’
preżentazzjoni tal-prova.

Emenda 721
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti 13 – punt 58

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

58. Għandha tiġi ppreżentata kull 
kundizzjoni, bħall-interessi ekonomiċi, li 
jistgħu jkunu suspettati li jinfluwenzaw l-
imparzjalità tal-investigaturi ewlenin.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għażla tal-investigatur għandha tkun ir-responsabbiltà tal-isponser; l-istess 
dokumentazzjoni għandha titqiegħed f’master fajl tal-prova u tkun disponibbli għal 
kwalunkwe awditjar jew spezzjoni, iżda m’għandhiex tkun parti mid-dossier ta’
preżentazzjoni tal-prova.
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Emenda 722
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14. L-idoneità tal-faċilitajiet (l-
informazzjoni għal kull Stat Membru 
kkonċernat)

imħassar

59. Għandha tiġi ppreżentata 
dikjarazzjoni bil-miktub dwar l-idoneità 
tas-siti tal-prova mill-kap tal-
klinika/istituzzjoni fis-sit tal-prova jew 
minn persuna oħra responsabbli, skont is-
sistema fl-Istat Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Awtodikjarazzjoni bħal din m’għandha l-ebda valur; l-għażla tas-sit u l-valutazzjoni tal-
idoneità għandha tkun ir-responsabbiltà tal-isponser; il-kuntratt tas-sit ifisser ukoll li l-kap 
tal-istruttura jaċċetta li l-prova ssir fil-faċilitajiet tiegħu li jfisser li jaqbel li l-faċilitajiet 
huma adatti.

Emenda 723
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti 16 – punt 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

60. Għandha tiġi ppreżentata informazzjoni 
dwar it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l-
kumpens imħallas lis-suġġetti u lill-
investigatur/lis-sit għall-parteċipazzjoni 
fil-prova klinika.

60. Għandha tiġi ppreżentata informazzjoni 
dwar it-tranżazzjonijiet finanzjarji u l-
kumpens imħallas lis-suġġetti u lill-
investigatur għall-parteċipazzjoni fil-prova 
klinika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pagamenti lill-pazjenti u dawk personali lill-investigatur biss għandhom jiġu riveduti. Il-
kuntratt mas-sit li jiġu koperti spejjeż żejda u arranġamenti kuntrattwali oħra mas-siti 
m’għandhomx jiġu riveduti bil-quddiem; dawk huma kwistjoni ta’ negozjati bejn l-isponsers u 
s-siti.

Emenda 724
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti 16 – punt 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

61. Għandha tiġi ppreżentata deskrizzjoni 
ta’ kull ftehim bejn l-isponser u s-sit.

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta’ żmien għall-preparazzjoni u l-iffirmar tal-kuntratti bejn sponser u sptar huwa 
twil ħafna. L-obbligu li jiġu ppreżentati dawn il-kuntratti fil-fajl tal-applikazzjoni inizjali 
huwa inutli. Dawn ma jipprovdu l-ebda element xjentifiku dwar il-protokoll jew il-protezzjoni 
tas-suġġetti. Sabiex ikun evitat li jiġi eskluż Stat Membru minn prova klinika minħabba aspetti 
kuntrattwali, jeħtieġ li titħassar din id-dispożizzjoni u li tkun permessa li l-kuntratti jiġu 
trasferiti a posteriori.

Emenda 725
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness I – parti 16 – punt 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

61. Għandha tiġi ppreżentata deskrizzjoni
ta’ kull ftehim bejn l-isponser u s-sit.

61. Deskrizzjoni tal-partijiet li l-isponser 
se jidħol fi ftehim magħhom fil-kamp tal-
prova.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pagamenti lill-pazjenti u dawk personali lill-investigatur biss għandhom jiġu riveduti. Il-
kuntratt mas-sit li jiġu koperti spejjeż żejda u arranġamenti kuntrattwali oħra mas-siti 
m’għandhomx jiġu riveduti bil-quddiem; dawk huma kwistjoni ta’ negozjati bejn l-isponsers u 
s-siti.

Emenda 726
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta għal regolament
Anness I – parti 16 – punt 61a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

61a. Għandha tiġi ppreżentata 
informazzjoni dwar il-finanzjament tal-
prova klinika.

Or. en

Emenda 727
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-avvenimenti avversi serji li jseħħu lis-
suġġett wara t-tmiem tal-prova fir-rigward 
tas-suġġetti trattati minnu, għandhom jiġu 
rrapportati lill-isponser jekk l-investigatur 
isir konxju minnhom.

4. L-avvenimenti avversi serji li jseħħu lis-
suġġett wara t-tmiem tal-prova fir-rigward 
tas-suġġetti trattati minnu, għandhom jiġu 
rrapportati lill-isponser jekk l-investigatur 
isir konxju minnhom u jistgħu jkunu 
relatati mal-prodotti mediċinali użati fil-
qafas tal-prova klinika.

Or. fr
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Emenda 728
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Anness III – parti 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-avvenimenti avversi serji li jseħħu lis-
suġġett wara t-tmiem tal-prova fir-rigward 
tas-suġġetti trattati minnu, għandhom jiġu 
rrapportati lill-isponser jekk l-investigatur 
isir konxju minnhom.

4. Ir-reazzjonijiet avversi serji li jseħħu lis-
suġġett wara t-tmiem tal-prova fir-rigward 
tas-suġġetti trattati minnu, għandhom jiġu 
rrapportati lill-isponser jekk l-investigatur 
isir konxju minnhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-taqsima għandha tkun limitata għar-reazzjonijiet avversi serji biss. Jekk dan mhuwiex 
possibli għandha mill-inqas tispeċifika li "l-protokoll jista’ jispeċifika t-tipi ta’ avvenimenti 
avversi serji li għandhom jiġu esklużi minn tali rappurtar".

Emenda 729
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness III – parti 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Id-definizzjoni timplika possibbiltà 
raġonevoli ta’ relazzjoni kawżali bejn l-
avveniment u l-IMP.  Dan ifisser li jeżistu 
fatti (evidenza) jew argumenti li jindikaw 
relazzjoni kawżali.

7. Id-definizzjoni timplika possibbiltà 
raġonevoli ta’ relazzjoni kawżali bejn l-
avveniment u l-IMP u/jew il-prodotti 
mediċinali awżiljarji. Dan ifisser li jeżistu 
fatti (evidenza) jew argumenti li jindikaw 
relazzjoni kawżali.

Or. fr

Emenda 730
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness III – parti 3 – punt 28
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

28. Ir-rapport għandu jinkludi, f’appendiċi, 
l-RSI fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tar-
rappurtar.

28. Ir-rapport għandu jinkludi, f’appendiċi, 
l-RSI fis-seħħ fil-bidu tal-perjodu tar-
rappurtar u lista tar-reazzjonijiet avversi 
ssuspettati kollha li seħħew matul dan il-
perjodu.

Or. en

Emenda 731
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness IIIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IIIa
Kontenut tas-sommarju tar-riżultati tal-

provi kliniċi
Is-sommarju tar-riżultati tal-provi kliniċi 
msemmija fl-Artikolu 34, paragrafu 3 
għandu jinkludi informazzjoni dwar l-
elementi li ġejjin:
1. Informazzjoni dwar il-prova:
a) Identifikazzjoni tal-istudju
b) Identifikaturi
c) Dettalji dwar l-isponser
d) Dettalji regolatorji pedjatriċi
e) Stadju tal-analiżi tar-riżultati
f) Informazzjoni ġenerali dwar il-prova
g) Popolazzjoni tas-suġġetti tal-prova bin-
numru effettiv tas-suġġetti inklużi fil-
prova
2. Dispożizzjoni tas-suġġetti:
a) Reklutaġġ
b) Perjodu ta’ Qabel l-Assenjazzjoni
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c) Perjodi ta’ Wara l-Assenjazzjoni
3. Karatteristiċi tal-Linja Bażi:
a) Età tal-Karatteristiċi (Meħtieġa) tal-
Linja Bażi
b) Sess tal-Karatteristiċi (Meħtieġa) tal-
Linja Bażi
c) Karatteristiċi (Fakultattivi) Speċifiċi 
għall-Istudju tal-Karatteristiċi tal-Linja 
Bażi
4. Punti tat-Tmiem:
a) Definizzjonijiet tal-punti tat-tmiem
b) Punt tat-Tmiem #1*
Analiżi Statistika
c) Punt tat-Tmiem #2,
Analiżi Statistika
*Għandha tiġi pprovduta informazzjoni 
għal kull numru ta’ punti tat-tmiem 
iddefiniti fil-protokoll.
5. Avvenimenti avversi:
a) Informazzjoni dwar l-avvenimenti 
avversi
b) Grupp ta’ rappurtar dwar l-
avvenimenti avversi
c) Avvenimenti avversi serji
d) Avveniment avvers mhux serju
6. Iżjed Informazzjoni:
a) Modifiki Sostanzjali Globali
b) Interruzzjonijiet Globali u bidu mill-
ġdid
c) Limitazzjonijiet u Twiddib

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar liema informazzjoni għandha tiġi inkluża fis-sommarju tar-riżultati tal-prova 
klinika. Din l-informazzjoni għandha tkun l-istess informazzjoni li għandha ssir disponibbli 
għall-pubbliku għal raġunijiet ta' trasparenza. Dan l-anness propost ikompli jibni fuq il-
Gwida Teknika tal-Kummissjoni dwar l-oqsma tad-dejta tal-informazzjoni relatata mar-
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riżultati dwar il-provi kliniċi tat-22 ta’ Jannar 2013. Sabiex tkun flessibbli, il-Kummissjoni 
għandha tkun kapaċi taġġusta dan l-anness permezz ta’ atti ddelegati.


