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Emenda 181
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-
provi kliniċi mwettqa fl-Unjoni.

Dan ir-Regolament għandu japplika għall-
provi kliniċi kollha mwettqa fl-Unjoni.

Or. fr

Emenda 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “Studju klinku”: kwalunkwe 
investigazzjoni fir-rigward tal-bnedmin 
maħsuba

(1) “Prova klinka”: kwalunkwe 
investigazzjoni fir-rigward tal-bnedmin 
maħsuba

(Emenda orizzontali li tapplika fit-test 
kollu.  L-adozzjoni tagħha teħtieġ il-
bidliet korrispondenti.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoniiet il-ġodda huma wisq ikkumplikati u diffiċli biex jiġu implimentati fil-prattika 
minħabba li jintużaw minflok xulxin biex ifissru l-istess ħaġa mill-prattikanti. L-iktar 
prinċipju ċar li għandu wieħed għandu jsegwi huwa li ‘studju’ huwa ‘osservazzjonali’ filwaqt 
li ‘intervent’ jaqa’ fil-kategorija ta’ ‘prova’.

Emenda 183
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) biex tiskopri jew tivverifika l-effetti 
kliniċi, farmakoloġiċi jew effetti 
farmakodinamiċi oħra ta' prodott 
mediċinali wieħed jew aktar;

a) biex tiskopri jew tivverifika l-effetti 
kliniċi, farmakokinetiċi jew effetti 
farmakodinamiċi oħra ta' prodott 
mediċinali wieħed jew aktar;

Or. fr

Emenda 184
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) biex tistudja l-assorbiment, id-
distribuzzjoni, il-metaboliżmu u t-tneħħija 
ta' prodott mediċinali wieħed jew aktar;

c) biex tistudja t-tpaċija, id-distribuzzjoni, 
il-metaboliżmu u t-tneħħija ta' prodott 
mediċinali wieħed jew aktar;

Or. fr

Emenda 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) sabiex titwettaq prova ta' sikurezza 
wara l-kummerċjalizzazzjoni jew tal-
effikaċja wara l-kummerċjalizzazzjoni fuq 
prodott mediċinali awtorizzat fl-aħħar 10 
snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’xi każijiet (mard rari u trattament tal-kanċer) l-awtorizzazzjonijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni 
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jingħataw meta ma tkunx disponibbli biżżejjed evidenza dwar l-effikaċja u s-sikurezza, u dan 
jirrikjedi li jitwettqu provi ta’ wara l-effikaċja u ta’ wara s-sikurezza biex titlesta l-
evalwazzjoni. Dawn il-provi għandhom ikunu koperti mid-definizzjoni ta’ prova klinika u mir-
Regolament. L-awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni (f’konformità mal-Artikolu 24 tad-
Direttiva 2001/83/KE) tiġi riveduta wara 5 snin u titqies mingħajr limitu biss wara minimu 
ta’ 10 snin.

Emenda 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) "Prova klinika": studju kliniku li 
jissodisfa kwalunkwe waħda mill-
kundizzjonijiet li ġejjin:

imħassar

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
mhumiex awtorizzati;
(b) skont il-protokoll tal-istudju kliniku, 
il-prodotti mediċinali investigattivi ma 
jintużawx skont it-termini tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
tal-Istat Membru kkonċernat;
(c) l-assenjazzjoni tas-suġġett għal 
strateġija terapewtika partikolari hija 
deċiża minn qabel u ma tidħolx fil-prassi 
klinika normali tal-Istat Membru 
kkonċernat;
(d) id-deċiżjoni li jiġu preskritti l-prodotti 
mediċinali investigattivi tittieħed flimkien 
mad-deċiżjoni li jiġi inkluż is-suġġett fl-
istudju kliniku;
(e) il-proċeduri dijanjostiċi jew ta’ 
monitoraġġ flimkien mal-prassi klinika 
normali huma applikati għas-suġġetti.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoniiet il-ġodda huma wisq ikkumplikati u diffiċli biex jiġu implimentati fil-prattika 
minħabba li jintużaw minflok xulxin biex ifissru l-istess ħaġa mill-prattikanti. L-iktar 
prinċipju ċar li għandu wieħed għandu jsegwi huwa li ‘studju’ huwa ‘osservazzjonali’ filwaqt 
li ‘intervent’ jaqa’ fil-kategorija ta’ ‘prova’.

Emenda 187
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
mhumiex awtorizzati;

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
mhumiex awtorizzati fi kwalunkwe Stat 
Membru;

Or. en

Emenda 188
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti mediċinali investigattivi
mhumiex awtorizzati;

a) il-prodotti mediċinali investigattivi ma 
għandhomx awtorizzazzjoni li jitpoġġew 
fis-suq;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal aktar koerenza għandha tiġi modifikata t-traduzzjoni Franċiża, li ma tinkludix il-kliem 
Franċiż eżatt fil-qasam tal-awtorizzazzjoni biex jitpoġġew fis-suq.

Emenda 189
Erik Bánki
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
mhumiex awtorizzati;

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
mhumiex awtorizzati għall-
kummerċjalizzazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi ċċarat li l-prodotti mediċinali investigattivi mhumiex awtorizzati għall-
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 190
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) skont il-protokoll tal-istudju kliniku, il-
prodotti mediċinali investigattivi ma 
jintużawx skont it-termini tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
tal-Istat Membru kkonċernat;

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi ma 
jintużawx skont it-termini tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
tal-Istat Membru kkonċernat jew l-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
mogħtija mill-Kummissjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studju klinku huwa t-terminu ġenerali għal prova klinika u għal prova klinika mingħajr 
intervent. Fil-punt b) it-terminu korrett huwa prova klinika, meta jitqies li l-prodotti 
mediċinali investigattivi ma jintużawx skont it-termini ta’ awtrizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. Jeħtieġ li l-Kummissjoni Ewropea tiġi miżjuda fir-rigward tal-mediċini 
li jaqgħu taħt l-ambitu tal-proċedura ċċentralizzata meta wieħed iqis li l-Kummissjoni hija 
kompetenti abbażi tal-evalwazzjoni tal-EMA.
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Emenda 191
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafuh 2 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-assenjazzjoni tas-suġġett għal 
strateġija terapewtika partikolari hija 
deċiża minn qabel u ma tidħolx fil-prassi 
klinika normali tal-Istat Membru 
kkonċernat;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proposta huwa l-armonizzazzjoni tar-regoli dwar il-provi kliniċi, filwaqt li 
referenza għal prassi klinika standard tal-Istati Membri ma tappoġġjax dan l-għan. Barra 
minn hekk, huwa diffiċli ħafna biex tidentifika xi tfisser prassi standard.

Emenda 192
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) l-assenjazzjoni tas-suġġett għal strateġija 
terapewtika partikolari hija deċiża minn 
qabel u ma tidħolx fil-prassi klinika 
normali tal-Istat Membru kkonċernat;

c) l-assenjazzjoni tas-suġġett għal strateġija 
terapewtika partikolari hija deċiża minn 
qabel u ma tidħolx fil-prassi klinika 
normali tal-Istat Membru kkonċernat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi modifikata t-tielet kundizzjoni tal-istudju  kliniku. Sfortunatament kien hemm
żball fit-traduzzjoni mill-verżjoni Ingliża għal dik Franċiża.

Emenda 193
Philippe Juvin
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) id-deċiżjoni li jiġu preskritti l-prodotti
mediċinali investigattivi tittieħed flimkien 
mad-deċiżjoni li jiġi inkluż is-suġġett fl-
istudju kliniku;

d) id-deċiżjoni li jiġi preskritt il-prodott
mediċinali investigattiv hija stabbilita 
mill-protokoll tar-riċerka;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-formulazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni ma tantx hi ċara. Fl-istudji kliniċi, id-
deċiżjoni li jiġi preskritt il-prodott mediċinali hija determinata mill-protokoll, b'kuntrast mal-
istudji mingħajr intervent fejn il-preskrizzjoni tal-prodott mediċinali tkun kura u mhux
riċerka.

Emenda 194
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) id-deċiżjoni li jiġu preskritti l-prodotti 
mediċinali investigattivi tittieħed flimkien 
mad-deċiżjoni li jiġi inkluż is-suġġett fl-
istudju kliniku;

(d) id-deċiżjoni li jiġu użati l-prodotti 
mediċinali investigattivi tittieħed flimkien 
mad-deċiżjoni li jiġi inkluż is-suġġett fil-
prova klinika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-provi kliniċi l-ispejjeż tal-prodotti mediċinali investigattivi ma jitħallsux mis-suġġetti, 
għalhekk preskrizzjoni mhix it-terminu korrett.

Emenda 195
Erik Bánki
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-proċeduri dijanjostiċi jew ta’ 
monitoraġġ flimkien mal-prassi klinika 
normali huma applikati għas-suġġetti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proposta huwa l-armonizzazzjoni tar-regoli dwar il-provi kliniċi, filwaqt li 
referenza għal prassi klinika standard tal-Istati Membri ma tappoġġjax dan l-għan. Barra 
minn hekk, it-terminu ‘monitoraġġ’ jidher inadatt f’dan il-kuntest minħabba li l-għan tal-
provi kliniċi mhux l-osservazzjoni tas-suġġetti imma l-intervent.

Emenda 196
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-proċeduri dijanjostiċi jew ta’ 
monitoraġġ flimkien mal-prassi klinika 
normali huma applikati għas-suġġetti.

(e) il-proċeduri dijanjostiċi jew ta’ 
monitoraġġ flimkien mal-prassi klinika 
normali huma applikati għas-suġġetti, 
sakemm il-proċeduri dijanjostiċi jew ta’ 
monitoraġġ addizzjonali ma joħolqux 
iktar minn riskju jew piż addizzjonali 
minimu għas-sikurezza tas-suġġetti 
mqabbel mal-prassi kliniċi normali fi 
kwalunkwe Stat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi implimentata mediċina verament personalizzata, ir-riċerka traslazzjonali hija 
essenzjali. Din tenfasizza l-ħtieġa li jinġabru kampjuni bijoloġiċi umani u xi dejta medika 
f’popolazzjoni ta’ pazjenti li qed jirċievu trattament mediku partikolari. F’dan il-kuntest, il-
pazjenti jiġu ttrattati bil-mediċina skont l-awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni tagħha 
jew il-prassi standard, iżda jista' jkollhom jagħtu kampjun tad-demm addizzjonali jew iktar 
minn kampjun tad-demm addizzjonali wieħed li mhumiex parti mill-prassi klinika. Riċerka 
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bħal din m’għandhiex tissejjaħ“prova klinika”.

Emenda 197
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Prova ta’ riskju medju: prova klinika 
fuq prodotti mediċinali investigattivi li 
huma awtorizzati u ma jaqgħux taħt it-
termini ta' awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni skont il-protokoll. 
L-użu tagħhom jista’ jkun jew:
a) appoġġjat b’ammont suffiċjenti ta’ 
evidenza ppubblikata u/jew linji gwida tat-
trattament standard;
b) mhux appoġġjat b’ammont suffiċjenti 
ta’ evidenza ppubblikata u/jew linji gwida 
tat-trattament standard;
Il-proċeduri dijanjostiċi jew ta' 
monitoraġġ addizzjonali ma joħolqux 
aktar minn riskju jew piż minimu 
addizzjonali għas-sikurezza tas-suġġetti 
meta mqabbla mal-prassi klinika normali 
fi kwalunkwe Stat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-istratifikazzjoni hija bbażata biss fuq l-istatut tal-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni tal-prodott mediċinali investigattiv u fuq ir-riskju assoċjat mal-
proċeduri dijanjostiċi. Tenfasizza differenza bejn żewġ sitwazzjonijiet distinti: livell baxx ta’ 
riskju jekk il-prodott mediċinali investigattiv awtorizzat jintuża fl-indikazzjoni lliċenzjata 
tiegħu u livell medju ta’ riskju jekk il-prodott mediċinali investigattiv jintuża barra mill-
indikazzjoni liċenzjata tiegħu.

Emenda 198
Philippe Juvin
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3) "Prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent": prova klinika li tissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

3) "Prova klinika b’riskju minimu": prova 
klinika tippreżenta livell baxx ta’ riskju 
jekk, fir-rigward tat-tip u tal-ambitu tal-
intervent, wieħed jista’ jistenna li fl-aħħar 
mill-aħħar dan jista’ jkollu impatt tassew 
dgħajjef u temporanju fuq is-saħħa tas-
suġġett.
Prova klinika b’riskju minimu li tissodisfa 
l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
L-emenda li tissostitwixxi l-espressjoni 
“prova klinika b’livell baxx ta’ intervent” 
bi “prova klinika b’riskju minimu” 
tapplika għat-test kollu. Jekk din tiġi
adottata, għandhom jitwettqu l-modifiki 
fit-test kollu.)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Preferibbilment tiġi definita t-tieni kategorija ta’ riċerka skont il-livell ta’ riskju li taffaċċja l-
persuna u mhux skont it-tip ta’ intervent. Dan jindirizza l-għan prinċipali tal-abbozz ta’ 
regolament, li huwa l-iżvilupp ta’ approċċ ibbażat fuq ir-riskju. Min-naħa l-oħra, ir-
Regolament għandu jkun allinjat fuq id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni ta’ Oviedo. Din il-
Konvenzjoni li ġiet ratifikata minn diversi Stati Membri tiddefinixxi, fl-Artikolu 17 tagħha, il-
kunċett ta’ “riskju minimu”.

Emenda 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) “Prova klinika b'livell baxx ta'
intervent”: prova klinika li tissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(3) “Studju kliniku bl-livell baxx ta’
intervent”: prova klinika li tissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(Emenda orizzontali li tapplika fit-test 
kollu.  L-adozzjoni tagħha teħtieġ il-
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bidliet korrispondenti.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet ippreżentati għal "prova klinika" u għal "prova klinika b’livell baxx ta’ 
intervent" huma opposti għal xulxin (ara l-punti 2 u 3 tal-paragrafu 2 vs il-punti 2 u 3 tal-
paragrafu 3). Għalhekk "prova klinika b’livell baxx ta’ intervent" ma tistax tiġi proposta 
bħala subkategorija ta’ "prova klinika" kif issuġġerixxa t-test.  Minflok, dawn huma 
definizzjonijiet kumplimentari. Għaċ-ċarezza legali, din id-distinzjoni għandha ssir espliċita..

Emenda 200
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) “Prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent”: prova klinika li tissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(3) “Prova klinika b’livell baxx ta’ riskju”: 
prova klinika li tissodisfa l-kundizzjonijiet 
kollha li ġejjin:

(Emenda orizzontali li tapplika fit-test 
kollu.  L-adozzjoni tagħha teħtieġ il-
bidliet korrispondenti.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-istratifikazzjoni hija bbażata biss fuq l-istatut tal-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni tal-prodott mediċinali investigattiv u fuq ir-riskju assoċjat mal-
proċeduri dijanjostiċi. Tenfasizza differenza bejn żewġ sitwazzjonijiet distinti: livell baxx ta’ 
riskju jekk il-prodott mediċinali investigattiv awtorizzat jintuża fl-indikazzjoni lliċenzjata 
tiegħu u livell medju ta’ riskju jekk il-prodott mediċinali investigattiv jintuża barra mill-
indikazzjoni liċenzjata tiegħu.

Emenda 201
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
huma awtorizzati;

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
huma awtorizzati u ttestjati skont l-
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-istratifikazzjoni hija bbażata biss fuq l-istatut tal-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni tal-prodott mediċinali investigattiv u fuq ir-riskju assoċjat mal-
proċeduri dijanjostiċi. Tenfasizza differenza bejn żewġ sitwazzjonijiet distinti: livell baxx ta’ 
riskju jekk il-prodott mediċinali investigattiv awtorizzat jintuża fl-indikazzjoni lliċenzjata 
tiegħu u livell medju ta’ riskju jekk il-prodott mediċinali investigattiv jintuża barra mill-
indikazzjoni liċenzjata tiegħu.

Emenda 202
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti mediċinali investigattivi
huma awtorizzati;

a) il-prodotti mediċinali investigattivi
għandhom awtorizzazzjoni li jitpoġġew 
fis-suq;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal aktar koerenza għandha tiġi modifikata t-traduzzjoni Franċiża, li ma tinkludix il-kliem 
Franċiż eżatt fil-qasam tal-awtorizzazzjoni biex jitpoġġew fis-suq.

Emenda 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi
huma awtorizzati;

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi
ilhom awtorizzati għal iktar minn 10 snin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Flimkien mal-Artikolu 2 addizzjonali (2, subparagrafu 1, punt c ĠDID) dan jiżgura li l-provi 
tal-effikaċja u s-sikurezza ta’ wara l-awtorizzazzjoni ma jaqgħux fil-kategorija tal-provi ta’ 
livell baxx ta’ intervent peress li dawn il-provi ma jitwettqux fuq prodotti mediċinali li 
ngħataw awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni illimitata. L-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni (f’konformità mal-Artikolu 24 tad-Direttiva 2001/83/KE) tiġi riveduta 
wara 5 snin u titqies mingħajr limitu biss wara minimu ta’ 10 snin.

Emenda 204
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
huma awtorizzati;

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
huma awtorizzati għall-
kummerċjalizzazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi ċċarat li l-prodotti mediċinali investigattivi huma awtorizzati għall-
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 205
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
huma awtorizzati;

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi jew 
il-plaċebi huma awtorizzati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk tibqa’ ma tinbidilx, ma jkunx possibbli li jkun hemm provi b’livell baxx ta’ intervent bl-
użu tal-plaċebi

Emenda 206
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tagħhom 
huwa trattament standard fi kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri kkonċernati;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-istratifikazzjoni hija bbażata biss fuq l-istatut tal-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni tal-prodott mediċinali investigattiv u fuq ir-riskju assoċjat mal-
proċeduri dijanjostiċi. Tenfasizza differenza bejn żewġ sitwazzjonijiet distinti: livell baxx ta’ 
riskju jekk il-prodott mediċinali investigattiv awtorizzat jintuża fl-indikazzjoni lliċenzjata 
tiegħu u livell medju ta’ riskju jekk il-prodott mediċinali investigattiv jintuża barra mill-
indikazzjoni liċenzjata tiegħu.

Emenda 207
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tagħhom 
huwa trattament standard fi kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri kkonċernati;

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tagħhom 
huwa trattament standard fi kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri kkonċernati jew 
fl-Istati Membri li għandhom rwol 
ċentrali fil-kooperazzjoni għar-riċerka u 
t-terapija;

Or. fi

Emenda 208
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tagħhom 
huwa trattament standard fi kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri kkonċernati;

b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tagħhom 
huwa ekwivalenti għall-prattika klinika 
attwali fi kwalunkwe wieħed mill-Istati 
Membri kkonċernati;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' trattament standard mhux preċiż huwa suġġett għal interpretazzjonijiet 
diverġenti. Preferibbilment dan jiġi sostitwit bi prassi klinika attwali (bl-Ingliż, "usual 
practice"), hekk kif Philippe Juvin jipproponi li tkun definita fil-punt 6 tal-Artikolu 2.

Emenda 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tagħhom 
huwa trattament standard fi kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri kkonċernati;

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni fl-Istati Membri 
kkonċernati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-provi kliniċi b'livell baxx ta’ invervent, il-prodotti mediċinali għandhom jintużaw skont it-
termini tal-awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni. Il-kliem “jew l-użu tagħhom huwa 
trattament standard fi kwalunkwe wieħed mill-Istati Membri kkonċernati” jippermetti t-
twettiq ta’ provi kliniċi b'livell baxx ta’ intervent biex jiġi investigat l-użu mhux preskritt tal-
prodotti mediċinali fl-Istati Membri fejn użu bħal dan mhux awtorizzat. Dan huwa għad-
detriment tad-dispożizzjonijiet li għandhom x’jaqsmu mal-kumpens mandatorju tad-danni li 
għandu jiġi provdut mill-isponsor.

Emenda 210
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tagħhom 
huwa trattament standard fi kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri kkonċernati;

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tagħhom 
huwa trattament standard fl-Istati Membri
kkonċernati kollha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prodott mediċinali m’għandux jiġi meqjus biss trattament standard f’wieħed mill-Istati 
Membri kkonċernat iżda f’kollha sabiex jiġi żgurat li l-provi b’livell baxx ta’ intervent mal-
prodotti mediċinali investigattivi ma jistgħux iseħħu fl-Istati Membri fejn mhuwiex trattament 
standard u b’hekk jiġi evitat li r-rekwiżiti tas-sikurezza ta’ provi b’livell baxx ta’ intervent 
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ikomplu jiġu mnaqqsa.

Emenda 211
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni jew l-użu tagħhom 
huwa trattament standard fi kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri kkonċernati;

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proposta huwa l-armonizzazzjoni tar-regoli dwar il-provi kliniċi, filwaqt li 
referenza għal prassi klinika standard tal-Istati Membri ma tappoġġjax dan l-għan.

Emenda 212
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) il-proċeduri dijanjostiċi jew ta' 
monitoraġġ addizzjonali ma joħolqux 
aktar minn riskju jew piż minimu 
addizzjonali għas-sikurezza tas-suġġetti 
meta mqabbla mal-prassi klinika normali 
fi kwalunkwe Stat Membru kkonċernat.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għan tal-proposta huwa l-armonizzazzjoni tar-regoli dwar il-provi kliniċi, filwaqt li 
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referenza għal prassi klinika standard tal-Istati Membri ma tappoġġjax dan l-għan. Barra 
minn hekk, it-terminu ‘minimu’ mhuwiex element ċar biżżejjed ta’ definizzjoni

Emenda 213
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4) "Studju mingħajr intervent": studju 
kliniku għajr prova klinika;

4) "Studju mingħajr intervent": studju
kliniku għajr prova klinika, li għalih il-
prodotti mediċinali jkunu preskritti bil-
mod regolari skont il-kundizzjonijiet 
speċifikati fl-awtorizzazzjoni biex 
jitpoġġew fis-suq. In-nomina ta' pazjent 
għal strateġija partikolari ta' terapija ma 
tiġix deċiża bil-quddiem minn protokoll 
ta' prova iżda taqa' fi ħdan il-prattika 
kurrenti u l-preskrizzjoni tal-mediċina 
hija separata b'mod ċar mid-deċiżjoni 
biex il-pazjent jiġi inkluż fl-istudju. Ebda 
dijanjosi addizzjonali jew proċeduri ta' 
monitoraġġ m'għandhom jiġu applikati 
lill-pazjenti u għandhom jintużaw metodi 
epidemjoloġiċi  għall-analiżi tat-tagħrif 
miġbur;

Or. fr

Emenda 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “Studju mingħajr intervent”: studju
kliniku għajr prova klinika;

(4) “Studju mingħajr intervent”: studju fejn 
il-prodotti mediċinali huma preskritti bil-
mod tas-soltu skont it-termini tal-
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
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u fejn l-assinjament tal-pazjent għal 
strateġija terapewtika partikolari jaqa’ fil-
prassi kurrenti u mhux deċiż minn qabel 
minn protokoll ta’ prova; il-preskrizzjoni 
tal-mediċina hija separata b’mod ċar mid-
deċiżjoni biex jiġi inkluż il-pazjent fl-
istudju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa definizzjoni ħafna iktar ċara tal-provi mingħajr intervent; id-definizzjoni 
mogħtija bid-Direttiva 2001/20/KE dwar il-Provi Kliniċi (art.2.(c)) kienet aħjar u għandha 
tiġi introdotta mill-ġdid b’mod parzjali. Dawn l-istudji f’ħafna każijiet ikopru l-provi li l-
Kummissjoni trid tikklassifika bħala ‘livell baxx ta’ intervent’. Madankollu, dawn l-istudji 
kultant huma utli għal skopijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni iktar milli biex jittestjaw ipoteżi 
xjentifika – prassi li għandha tiġi evitata.

Emenda 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “Studju mingħajr intervent”: studju 
kliniku għajr prova klinika;

(4) “Studju mingħajr intervent”: studju 
kliniku għajr prova klinika u prova klinika 
b’livell baxx ta’ intervent kif definit fil-
punti (2) u (3) tat-tieni paragrafu tal-
Artikolu 2;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għaċ-ċertezza legali, dan jiċċara li l-provi kliniċi mingħajr intervent ma jaqgħux f’din il-
kategorija. Billi d-definizzjoni ta’ "prova klinika" ma tinkludix id-definizzjoni “prova klinika 
b’livell baxx ta’ intervent”, allura l-esklużjoni ta’ provi kliniċi b’livell baxx ta’ intervent mill-
kunċett ta’ “studju mingħajr intervent” għandha tkun espliċita. Prinċipju sempliċi għandu 
jkun li "osservazzjonijiet" jaqgħu taħt il-kateġorija "studju" filwaqt li "interventi" taħt il-
kategorija "prova".
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Emenda 216
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) “Prodott mediċinali investigattiv”:
prodott mediċinali li jkun qed jiġi ttestjat 
jew użat bħala referenza, inkluż bħala 
plaċebo, fi prova klinika;

(5) “Prodott mediċinali investigattiv”:
forma farmaċewtika ta’ sustanza attiva 
jew plaċebo li tkun qed tiġi ttestjata jew 
użata bħala referenza, inkluż bħala 
plaċebo, fi prova klinika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-distinzjoni bejn prodott mediċinali u prodott mediċinali investigattiv hija importanti 
għaliex fil-każ tal-provi kliniċi dejjem jintuża t-terminu “prodott mediċinali investigattiv”.

Emenda 217
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6) "Prassi klinika normali": ir-reġim tat-
trattament segwit tipikament għat-
trattament, il-prevenzjoni jew id-dijanjożi 
ta' marda jew disturb;

6) "Prassi klinika kurrenti": ir-reġim tat-
trattament segwit tipikament għat-
trattament, il-prevenzjoni jew id-dijanjożi 
ta' marda jew disturb;

L-emenda li tissostitwixxi l-espressjoni 
“prassi klinika normali” bi “prassi klinika 
kurrenti” tapplika għat-test kollu. Jekk 
din tiġi adottata, għandhom jitwettqu l-
modifiki fit-test kollu.)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ trattamnet standard mhux preċiż huwa suġġett għal interpretazzjonijiet 
diverġenti. Preferibbilment dan jiġi sostitwit bi prassi klinika attwali (bl-Ingliż, “usual 
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practice”), hekk kif Philippe Juvin jipproponi li tkun definita fil-punt 6 tal-Artikolu 2.

Emenda 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "Prassi klinika normali": ir-reġim tat-
trattament segwit tipikament għat-
trattament, il-prevenzjoni jew id-dijanjożi 
ta' marda jew disturb;

(6) “L-aqwa intervent attwali ppruvat”: ir-
reġim tat-trattament segwit tipikament 
għat-trattament, il-prevenzjoni jew id-
dijanjożi ta' marda jew disturb skont l-
evidenza xjentifika affidabbli attwali;
(Emenda orizzontali li tapplika fit-test 
kollu.  L-adozzjoni tagħha teħtieġ il-
bidliet korrispondenti.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

"Prassi klinika normali” hija wisq vaga u għandha tiġi mibdula bil-kliem tad-Dikjarazzjoni 
ta’ Ħelsinki (Artikolu 32) “l-aħjar intervent attwali ppruvat”. Din l-emenda tapplika għat-test 
kollu.

Emenda 219
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6a) L-aqwa intervent attwali ppruvat: 
standard ibbażat fuq l-iktar għarfien u 
evidenza xjentifika attwali ppruvati;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għas-sikurezza tal-pazjenti u għall-avvanz ta’ trattament ġdid u ġenwinament imtejjeb, dan l-
istandard irid jiġi introdott. Il-mediċini l-ġodda għandhom awtomatikament jiġu ttestjati 
kontra l-aħjar trattament attwalment ppruvat u biss kontra l-plaċebo/mingħajr trattament fil-
każijiet fejn l-ebda trattament ieħor ma jeżisti. Il-kliem meħud mid-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki 
tal-2008 art. 32.

Emenda 220
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) "Prodott mediċinali investigattiv ta' 
terapija avvanzata": prodott mediċinali 
investigattiv li huwa prodott mediċinali 
investigattiv ta' terapija avvanzata kif 
definit fl-Artikolu 2(1) tar-Regolament 
(KE) Nru 1394/2007 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Il-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata” huma mħassra mill-bqija tar-regolament u 
għalhekk id-definizzjoni mhix iktar meħtieġa.

Emenda 221
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a) “Kumitat tal-etika”: organiżmu 
indipendenti minn Stat Membru magħmul 
minn professjonisti tas-settur sanitarju, 
persuni lajċi fil-qasam u mill-inqas 
pazjent infurmat b’esperjenza klinika 
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estensiva jew rappreżentant ta’ dan il-
pazjent, li r-responsabbiltà tagħhom hi 
dik li jiżguraw il-protezzjoni tad-drittijiet, 
is-sikurezza u l-benessri tas-suġġetti li 
jipparteċipaw fi prova u li joffru garanziji 
pubbliċi għar-rispett.

Or. es

Emenda 222
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) “L-Istat Membru Relatur”: l-Istat 
Membru li jkun qed jikkoordina u 
jiddokumenta l-valutazzjoni ta’ 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni jew ta’ 
modifika sostanzjali, li tinvolvi tliet Stati 
Membri jew iżjed u li tkun ġiet sottomessa 
skont il-Kapitoli II u III ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament irid jiddefinixxi wkoll “l-Istat Membru Relatur”.. L-abbozz ta’ Regolament 
pereżempju ma jiddistingwix bejn provi fi Stat Membru wieħed u f’diversi Stati Membri meta 
jindika Stat Membru Relatur għall-valutazzjoni tal-Parti 1. .

Emenda 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "Modifika sostanzjali": kull tibdil lil 
kwalunkwe aspett tal-prova klinika li jsir 
wara n-notifika tad-deċiżjoni msemmija fl-
Artikoli 8, 14, 19, 20 u 23 u li x'aktarx 
ikollu impatt sostanzjali fuq is-sikurezza 
jew id-drittijiet tas-suġġetti jew fuq l-
affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika;

(12) "Modifika sostanzjali": kull tibdil lil 
kwalunkwe aspett tal-prova klinika, inkluż 
it-tibdil fin-numru ta’ suġġetti li
jipparteċipaw fil-prova, li jsir wara n-
notifika tad-deċiżjoni msemmija fl-
Artikoli 8, 14, 19, 20 u 23 u li jista’ jkollu
impatt sostanzjali fuq is-sikurezza jew id-
drittijiet tas-suġġetti jew fuq l-affidabbiltà 
u r-robustezza tad-dejta ġġenerata waqt il-
prova klinika jew li jista’ jibdel l-
interpretazzjoni ta’ dokumenti xjentifiċi li 
jintużaw bħala appoġġ għat-twettiq tal-
prova, jew kull bidla oħra lil kwalunkwe 
aspett tal-prova klinika li huwa sinifikanti 
b’xi mod ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalunkwe modifika fit-tmexxija, it-tfassil, il-metodoloġija, in-numru ta’ parteċipanti, fil-
prodott mediċinali taħt investigazzjoni jew awżiljarju ta' provi kliniċi wara li jkunu ġew 
awtorizzati, tista' xxekkel l-affidabilità u r-robustezza tad-dejta. Għalhekk il-formulazzjoni 
aktar preċiża mid-Direttiva 2001/20/KE Artikolu 10(a) ġiet introdotta mill-ġdid.

Emenda 224
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "Modifika sostanzjali": kull tibdil lil 
kwalunkwe aspett tal-prova klinika li jsir 
wara n-notifika tad-deċiżjoni msemmija fl-
Artikoli 8, 14, 19, 20 u 23 u li x'aktarx 
ikollu impatt sostanzjali fuq is-sikurezza 
jew id-drittijiet tas-suġġetti jew fuq l-
affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika;

(12) "Modifika sostanzjali": kull tibdil lil 
kwalunkwe aspett tal-prova klinika li jsir 
wara n-notifika tad-deċiżjoni msemmija fl-
Artikoli 8, 14, 19, 20 u 23 u li x'aktarx 
ikollu impatt sostanzjali fuq is-sikurezza, 
id-drittijiet jew il-benessri tas-suġġetti jew 
fuq l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun konsistenti mal-Artikolu 3 tar-Regolament propost

Emenda 225
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) "Modifika sostanzjali": kull tibdil lil 
kwalunkwe aspett tal-prova klinika li jsir 
wara n-notifika tad-deċiżjoni msemmija fl-
Artikoli 8, 14, 19, 20 u 23 u li x'aktarx 
ikollu impatt sostanzjali fuq is-sikurezza 
jew id-drittijiet tas-suġġetti jew fuq l-
affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika;

(12) "Modifika sostanzjali": kull tibdil lil 
kwalunkwe aspett tal-prova klinika li jsir 
wara n-notifika tad-deċiżjoni msemmija fl-
Artikoli 8, 14, 19, 20 u 23 u li x'aktarx 
ikollu impatt sostanzjali fuq is-sikurezza, 
id-drittijiet jew il-benessri tas-suġġetti jew 
fuq l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 3 tar-Regolament propost u l-Artikolu 6 tal-Assoċċjazzjoni Medika Dinjija ta' 
Ħelsinki dwar il-prinċipji Etiċi għar-riċerka medika li tinvolvi suġġetti umani (Seoul 2008), 
għandha tingħata prijorità lis-sikurezza, id-drittijiet u l-benessri tal-individwi.

Emenda 226
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) “Sponser”: individwu, kumpanija, 
istituzzjoni jew organizzazzjoni li tieħu r-
responsabbiltà għall-bidu u għall-ġestjoni
tal-prova klinika;

(13)  “Sponser”: individwu, kumpanija, 
istituzzjoni jew organizzazzjoni li tieħu r-
responsabbiltà għall-bidu, il-ġestjoni u/jew 
il-finanzjament tal-prova klinika;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat li r-responsabbiltà tal-isponser tkun esternalizzata lil oħrajn, jeħtieġ li tiġi 
introdotta mill-ġdid id-definizzjoni mid-Direttiva 2001/20/KE li tkopri wkoll lill-indivdwu, il-
kumpanija, l-istituzzjoni jew l-organizzazzjoni li tiffinanzja l-prova klinika.

Emenda 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14) »investigatur«: individwu responsabbli 
għat-twettiq tal-prova klinika f'sit tal-prova 
klinika;

14) «investigatur»: individwu b’livell ta’ 
taħriġ jew esperjenza li huma ekwivalenti 
għall-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 
46 ta’ dan ir-Regolament, u responsabbli 
għat-twettiq tal-prova klinika f'sit tal-prova 
klinika;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal aktar koerenza, għandha tkun iddettaljata d-definizzjoni ta' investigatur u din għandha 
tiġi allinjata skont id-definizzjoni ta' investigatur kif definita minn "GCP ICH" (" Good 
Clinical Practice - International Conference of Harmonisation).

Emenda 228
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) "investigatur prinċipali": 
investigatur responsabbli minn tim ta’ 
investigaturi responsabbli mit-twettiq ta’ 
prova klinika f'sit wieħed;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta’ regolament ma jippreċiżax il-kategoriji differenti ta' investigaturi. Madankollu, 
fil-prattika l-kunċett ta’ investigatur prinċipali definit minn "GCP ICH" ("Good Clinical 
Practice - International Conference of Harmonisation) huwa pertinenti u jiġi inkluż b’mod 
sistematiku fil-protokolli kollha ta’ riċerka.

Emenda 229
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14 b) "investigatur li jikkoordina":  
investigatur responsabbli mill-
koordinazzjoni ta’ prova klinika mwettqa 
f’diversi ċentri, fi Stat Membru wieħed 
jew aktar ikkonċernati;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta’ regolament ma jippreċiżax il-kategoriji differenti ta' investigaturi. Madankollu, 
fil-prattika l-kunċett ta’ investigatur li jikkoordina definit minn "GCP ICH" ("Good Clinical 
Practice - International Conference of Harmonisation) huwa pertinenti u jiġi inkluż b’mod 
sistematiku fil-protokolli kollha ta’ riċerka.

Emenda 230
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) “Suġġett”: individwu li jieħu sehem fi 
prova klinika, jew bħala riċevitur tal-
prodott mediċinali investigattiv jew bħala 
kontroll;

(15) “Suġġett”: individwu li jieħu sehem
liberament u volontarjament fi prova 
klinika, jew bħala riċevitur tal-prodott 
mediċinali investigattiv jew bħala kontroll;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skont id-Dikjarazzjoni ta’ Ħlsinki tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija dwar il-prinċipji Etiċi 
għar-riċerka medika li tinvolvi s-suġġetti umani u skont l-Artikolu 29.1 tar-Regolament 
propost, id-deċiżjoni għal parteċipazzjoni fi prova klinika għandha tingħata liberament u 
volontarjament.

Emenda 231
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) "Minuri": suġġett li huwa, skont il-
liġijiet tal-Istat Membru kkonċernat, taħt 
l-età tal-kompetenza legali li jagħti l-
kunsens informat;

(16) “Minuri”: suġġett li jagħmel parti 
mill-popolazzjoni pedjatrika, kif definita 
fir-Regolament (KE) Nru 1901/2006 dwar 
il-prodotti mediċiniali għall-użu 
pedjatriku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-Definizzjonijiet mhumiex f’konformità mar-Regolament dwar il-Pedjatrija (KE) 
1901/2006, id-Direttiva 2010/84/KE u r-Rakkomandazzjonijiet Etiċi Ewropej, KE 2008;  
ICH-GCP 1.27, il-Konvenzjoni Internazzjonali dwar id-drittijiet tat-tfal (NU)

Emenda 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 17 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17) »suġġett inabilitat«: suġġett li, għal 
raġunijiet oħra għajr l-età tal-kompetenza 
legali li jagħti l-kunsens informat, ma 
jkunx legalment abilitat li jagħti l-kunsens 
informat skont il-liġijiet tal-Istat Membru 
kkonċernat;

17) «Suġġett inabilitat»: suġġett li, ma 
jkunx legalment jew fattwalment abilitat li 
jagħti l-kunsens informat skont il-liġijiet 
tal-Istat Membru kkonċernat;



AM\929471MT.doc 31/84 PE506.159v02-00

MT

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi tillimita ruħha għall-persuni inabilitati legali, din id-definizzjoni teskludi l-kategoriji l-
oħra ta’ suġġetti inabilitati previsti mil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali u li għalihom huma 
previsti regoli speċifiċi ta’ kunsens. Pereżempu, fil-liġi Franċiża, issir distinzjoni bejn il-
persuni inabilitati legali (persuni taħt tutela, kuratura jew minuri) u l-persuni li "ma jaqgħux 
taħt l-istat li jagħtu l-kunsens b’mod fattwali" (minħabba bidla fil-funzjonijiet konjittivi). 
Dawn iż-żewġ kategoriji ta’ suġġetti inabilitati għandhom dispożizzjonijiet differenzjali.

Emenda 233
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 17a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

17a) “Suġġett ta’ grupp vulnerabbli”: 
suġġett li huwa parti minn grupp ta’ 
popolazzoni partikolarment vulnerabbli 
fir-rigward ta’ prova klinika minħabba l-
kundizzjoni tagħhom medika kif ukoll dik 
soċjali u ekonomika.

Or. es

Emenda 234
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 19 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

19) »kunsens informat«: proċess li permezz 
tiegħu s-suġġett jikkonferma 
volontarjament ir-rieda tiegħu jew tagħha li 
jipparteċipa fi prova partikolari, wara li 
jkun ġie informat dwar l-aspetti kollha tal-
prova li huma rilevanti għad-deċiżjoni tas-
suġġett li jipparteċipa;

19) «kunsens informat»: proċess li permezz 
tiegħu s-suġġett jikkonferma 
volontarjament ir-rieda tiegħu jew tagħha li 
jipparteċipa fi prova partikolari, wara li 
jkun ġie informat kif xieraq skont il-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat, dwar l-aspetti kollha tal-prova 
li huma rilevanti għad-deċiżjoni tas-suġġett 
li jipparteċipa;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni Franċiża ma tikkorrispondix mal-formulazzjoni tat-test Ingliż.

Emenda 235
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) "Kunsens informat": proċess li 
permezz tiegħu s-suġġett jikkonferma 
volontarjament ir-rieda tiegħu jew tagħha li 
jipparteċipa fi prova partikolari, wara li 
jkun ġie informat dwar l-aspetti kollha tal-
prova li huma rilevanti għad-deċiżjoni tas-
suġġett li jipparteċipa;

(19) "Kunsens informat": proċess li 
permezz tiegħu s-suġġett jikkonferma
liberament u volontarjament ir-rieda 
tiegħu jew tagħha li jipparteċipa fi prova 
partikolari, wara li jkun ġie informat dwar 
l-aspetti kollha tal-prova li huma rilevanti 
għad-deċiżjoni tas-suġġett li jipparteċipa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Dikjarazzjoni ta’ Ħlsinki tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija dwar il-prinċipji Etiċi 
għar-riċerka medika li tinvolvi s-suġġetti umani u skont l-Artikolu 29.1 tar-Regolament 
propost, id-deċiżjoni għal parteċipazzjoni fi prova klinika għandha tingħata liberament u 
volontarjament.

Emenda 236
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 19a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) “Approvazzjoni informata”: proċess 
li bih, kull meta jkun xieraq, minuri 
jaqbel li jipparteċipa fi prova partikolari, 
wara li flimkien mal-ġenituri tiegħu jkun 
irċieva informazzjoni xierqa u adattata, u 
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li bih il-minuri huwa involut fid-
diskussjonijiet u fil-proċess tat-teħid tad-
deċiżjonijiet sabiex jiġu rrispettati l-
kapaċitajiet tagħhom li jevolvu.

Or. en

Emenda 237
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) “Protokoll”: dokument li jiddeskrivi l-
għanijiet, it-tfassil, il-metodoloġija, il-
kunsiderazzjonijiet statistiċi u l-
organizzazzjoni tal-prova klinika;

(20) “Protokoll”: dokument li jiddeskrivi l-
għanijiet, it-tfassil, il-metodoloġija, il-
kunsiderazzjonijiet statistiċi u l-
organizzazzjoni tal-prova klinika; it-
terminu protokoll jirreferi għall-protokoll, 
għall-protokolli suċċessivi u għall-emendi 
fil-protokolli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat id-dritt tas-suġġetti fil-każ ta’ emendi fil-protokoll, hija meħtieġa 
introduzzjoni mill-ġdid tad-definizzjonijiet tal-protokolli mid-Direttiva 2001/20/KE.

Emenda 238
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 22 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

22) »tnedija tal-prova klinika«: l-ewwel att 
ta' reklutaġġ ta' suġġett potenzjali, sakemm 
mhux definit mod ieħor fil-protokoll;

22) »il-bidu tal-prova klinika«: l-ewwel att 
ta' reklutaġġ ta' suġġett potenzjali, sakemm 
mhux definit mod ieħor fil-protokoll;
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Or. fr

Emenda 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 29 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

29) »avveniment avvers serju«: kull 
okkorrenza medika ta' dannu li fi 
kwalunkwe doża tirrikjedi kura kontinwa fi 
sptar jew ittawwal iż-żmien ta' kura li 
persuna tkun qed tagħmel fi sptar, tirriżulta 
f'diżabbiltà jew f'inkapaċità persistenti jew 
sinifikanti, jew tkun anomalija konġenitali 
jew difett mit-twelid, tqiegħed fil-periklu l-
ħajja tas-suġġett jew tirriżulta f'mewt;

29) »avveniment avvers serju«: kull 
okkorrenza medika ta' dannu jew 
kwalunkwe avveniment ieħor meqjus 
bħala serju mill-investigatur fil-prova li fi 
kwalunkwe doża tirrikjedi kura kontinwa fi 
sptar jew ittawwal iż-żmien ta' kura li 
persuna tkun qed tagħmel fi sptar, tirriżulta 
f'diżabbiltà jew f'inkapaċità persistenti jew 
sinifikanti, jew tkun anomalija konġenitali 
jew difett mit-twelid, tqiegħed fil-periklu l-
ħajja tas-suġġett jew tirriżulta f'mewt;

Or. fr

Emenda 240
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) "Reazzjoni avversa": rispons għal 
prodott mediċinali li huwa ta’ ħsara u li 
mhux intenzjonat;

Or. en

Emenda 241
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 30b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30b) “Rapport ta’ Studju Kliniku”: 
rapport li jinkludi r-riżultati kollha u d-
dejta ta’ sostenn, inkluż il-protokoll sħiħ u 
l-emendi sussegwenti li jista’ jkun hemm, 
pjan ta’ analiżi statistika, dejta fil-qosor 
dwar l-effikaċja u s-sikurezza u dejta 
individwali u anonima fil-format ta’ 
tabelli jew listi li jistgħu jitfittxu 
faċilment;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija bbażata fuq l-emenda proposta mir-rapporteur, iżda sabiex tiġi żgurata t-
trasparenza sħiħa, ir-riżultati kollha u d-dejta ta’ sostenn kollha ta’ dawn ir-riżultati 
għandhom ikunu inklużi fir-rapport tal-istudju kliniku. It-tfittxija hija rekwiżit meħtieġ sabiex 
ikun żgurat li d-dejta rilevanti tista’ tinstab.

Emenda 242
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 30c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30c) "Kumitat tal-etika": Korp 
indipendenti fi Stat Membru, magħmul 
minn professjonisti fil-kura tas-saħħa u 
membri mhux mediċi, li r-responsabbiltà 
tagħhom hija li jħarsu d-drittijiet, is-
sikurezza u l-benessri tas-suġġetti umani 
involuti fi prova u li jipprovdu 
assigurazzjoni pubblika għal dak il-
ħarsien, billi, fost affarijiet oħra, jesprimu 
opinjoni dwar il-protokoll ta' prova, l-
idoneità tal-investigaturi u l-adegwatezza 
tal-faċilitajiet, u dwar il-metodi u 
dokumenti li għandhom jintużaw biex 
suġġetti taħt prova jkunu informati u biex 
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jinkiseb il-kunsens informat tagħhom;

Or. en

Emenda 243
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– id-drittijiet, is-sikurezza u l-benessri tas-
suġġetti jkunu protetti; kif ukoll

– d-drittijiet, is-sikurezza, id-dinjità u l-
benessri tas-suġġetti jkunu protetti; kif 
ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-premessa 2 tad-Direttiva 2001/20 "il-bażi aċċettata għat-twettiq tal-provi kliniċi fuq 
l-umani hija msejsa fil-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u d-dinjità tal-bniedem fir-
rigward tal-applikazzjoni tal-bijoloġija u l-mediċina...."

Emenda 244
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

id-drittijiet, is-sikurezza u l-benessri tas-
suġġetti jkunu protetti; kif ukoll

id-drittijiet, is-sikurezza, id-dinjità u l-
benessri tas-suġġetti jkunu protetti; kif 
ukoll

Or. sl

Emenda 245
Alda Sousa
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Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-evalwazzjoni tal-aċċettabilità etika tal-
prova klinika hija pożittiva;

Or. en

Emenda 246
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– id-dejta ġġenerata waqt il-prova klinika
se tkun affidabbli u robusta.

– wieħed jista’ jistenna li d-dejta
ġġenerata waqt il-prova klinika tkun 
affidabbli u robusta.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex possibbli li tkun taf jekk id-dejta miksuba tkunx affidabbli u robusta qabel it-test
jkun fil-fatt beda.

Emenda 247
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-prova hija tweġiba għall-ħtiġijiet 
terapewtiċi u tas-saħħa pubblika;

Or. en
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Emenda 248
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ġiet maħruġa opinjoni ta’ Bord ta’ 
Reviżjoni Istituzzjonali (IRB) / Kumitat 
tal-Etika Indipendenti (IEC).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni tal-etika hija parti sostanzjali mir-regoli universali ewlenin applikabbli li 
jirregolaw ir-riċerka umana, kif ukoll id-Dikjarazjoni ta’ Ħelsinki, il-Konvenzjoni ta’ Oviedo 
u tirrappreżenta wkoll dikjarazzjoni ewlenija tad-Direttiva 2001/20/KE.

Emenda 249
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-  l-evalwazzjoni tal-aċċettabilità etika tal-
prova klinika hija pożittiva

Or. en

Emenda 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- id-dejta ġġenerata fil-prova klinika 
tindirizza nuqqas dokumentat fl-għarfien 
xjentifiku li ma setax jinkiseb permezz ta' 
mezzi oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Provi kliniċi ta' kwalità tajba u etiċi għandhom jitfasslu biex jiġġeneraw dejta relevanti għall-
għarfien xjentifiku fuq il-bniedem u dwar il-mezzi għat-titjib tal-kundizzjoni tiegħu u dan l-
għarfien għandu jiġi rreġistrat għal referenza futura. Riċerka ġdida ma għandhiex issir 
sakemm, fil-ħin li tinbeda, il-mistoqsijiet li tkun qiegħda tipproponi li tindirizza ma jistgħux 
jintwieġbu b'mod sodisfaċenti bl-użu tal-evidenza eżistenti.

Emenda 251
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafi 1a u 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 87 u 
l-aspetti kuntrattwali li jista’ jkun meħtieġ 
li jiġu kkunsidrati separatament, l-
awtorizzazzjoni kif imsemmija f’dan il-
Kapitolu għandha tkun biżżejjed sabiex 
tinbeda prova klinika fl-Istati Membri 
kkonċernati.
Għall-provi kliniċi li wkoll jaqgħu taħt l-
ambitu tal-parti rilevanti [tar-regolamenti 
dwar it-tagħmir mediku u dwar it-tagħmir 
mediku in vitro], m’għandux ikun hemm 
ħtieġa ta’ preżentazzjoni addizzjonai jew 
ta’ proċedura ta’ notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-awtorizzazzjoni deskritta f’dan ir-regolament għandha tkun biżżejjed 
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sabiex tinbeda l-prova (m’għandhom ikunu meħtieġa jew possibbli l-ebda passi addizzjonali 
speċifiċi għall-pajjiż biex tiġi stabbilita). Ir-regolaturi għandhom ukoll jikkoordinaw 
xogħolhom b’tali mod li l-provi kliniċi li jaqgħu taħt diversi regolamenti ma jeħtieġux diversi 
preżentazzjonijiet u awtorizzazzjonijiet. Nipproponu wkoll l-emenda tal-Artikolu 77 sabiex 
jinkiseb dan (ara l-emenda tal-Artikolu 77).

Emenda 252
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Kumitat tal-Etika

1. L-awtorizzazzjoni ta’ prova klinika 
m’għandhiex tingħata qabel ma kumitat 
indipendenti tal-etika jkun ħa deċiżjoni 
pożittiva dwar il-prova klinika. Il-
valutazzjoni tal-Kumitat tal-Etika 
għandha tinkludi, b’mod partikolari, il-
konformità mar-rekwiżiti speċifikati fil-
Kapitolu V, l-Artikolu 46, l-Artikolu 47 u 
l-Kapitolu XII.
2. Il-Kumitat tal-Etika għandu jiżgura li 
d-drittijiet, is-sikurezza u l-benessri tas-
suġġetti jkunu protetti. Għandu jkun 
indipendenti mir-riċerkatur, indipendenti 
mill-isponser u ħieles minn kwalunkwe 
influwenza oħra żejda. Għandu jaġixxi 
f’konformità mal-liġijiet u r-regolamenti 
tal-pajjiż jew tal-pajjiżi ta’ fejn għandha 
titwettaq ir-riċerka u jrid jirrispetta n-
normi u l-istandards rilevanti kollha. Il-
Kumitat tal-Etika għandu jikkonsisti 
minn numru ta’ membri u sostituti definit 
b’mod ċar, li jinkludi l-professjonisti tal-
kura tas-saħħa, persuni li mhumiex 
esperti fil-materja u mill-inqas pazjent 
esperjenzat sew u mgħarraf jew 
rappreżentant tal-pazjent, li kollettivament 
ikollhom il-kwalifiki u l-esperjenza 
rilevanti sabiex ikunu jistgħu jirrevedu u 
jevalwaw l-aspetti xjentifiċi, mediċi u etiċi 



AM\929471MT.doc 41/84 PE506.159v02-00

MT

tal-prova proposta.
3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jistabbilixxu 
Kumitati ta’ Etika u jiffaċilitawlhom 
xogħolhom. L-Istati Membri għandhom 
jippubblikaw in-numru, l-ismijiet u l-
professjoni tal-membri u s-sostituti tal-
Kumitat tal-Etika u jinfurmaw lill-
Kummissjoni Ewropea dwar il-
kompożizzjoni tal-Kumitat tal-Etika u l-
bidu tax-xogħol tiegħu.

Or. en

Emenda 253
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Kumitat tal-Etika

1. L-awtorizzazzjoni ta’ prova klinika 
m’għandhiex tingħata qabel ma kumitat 
indipendenti tal-etika jkun ħa deċiżjoni 
pożittiva dwar il-prova klinika. Il-
valutazzjoni tal-Kumitat tal-Etika 
għandha tinkludi, b’mod partikolari, il-
konformità mar-rekwiżiti speċifikati fil-
Kapitolu V, l-Artikolu 46, l-Artikolu 47 u 
l-Kapitolu XII.
2. Il-Kumitat tal-Etika għandu jiżgura li 
d-drittijiet, is-sikurezza u l-benessri tas-
suġġetti jkunu protetti. Għandu jkun 
indipendenti mir-riċerkatur, indipendenti 
mill-isponser u ħieles minn kwalunkwe 
influwenza oħra żejda. Għandu jaġixxi 
f’konformità mal-liġijiet u r-regolamenti 
tal-pajjiż jew tal-pajjiżi ta’ fejn għandha 
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titwettaq ir-riċerka u għandu jirrispetta n-
normi u l-istandards rilevanti kollha. Il-
Kumitat tal-Etika għandu jikkonsisti 
minn numru raġonevoli ta’ membri, li fil-
kollettività tagħhom għandhom il-
kwalifiki u l-esperjenza rilevanti sabiex 
ikunu jistgħu jirrevedu u jevalwaw l-
aspetti xjentifiċi, mediċi u etiċi tal-prova 
proposta.
3. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa sabiex jistabbilixxu 
Kumitati ta’ Etika u jiffaċilitawlhom 
xogħolhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb l-aħjar protezzjoni possibbli għas-suġġett, huwa meħtieġ li ssir 
awtorizzazzjoni mill-Istati Membri kontinġenti fuq id-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Etika 
interdixxipplinarju u indipendenti li huwa responsabbli skont il-liġi nazzjonali tagħhom kif 
tobbliga 2001/20 KE. Kwalunkwe deċiżjoni negattiva mill-Kumitat tal-Etika trid bilfors 
tirriżulta li ma tingħatax l-awtorizzazzjoni tal-prova klinika.

Emenda 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Kumitat tal-Etika

Awtorizzazzjoni għat-twettiq ta’ prova 
klinika minn awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru kkonċernat tista’ tingħata biss 
jekk il-Kumitat tal-Etika kkonċernat ikun 
ta l-approvazzjoni tiegħu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jinkisbu l-objettivi tad-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki biex ikunu protetti d-drittijiet, is-
sikurezza u l-benessri tas-suġġetti umani, huwa meħtieġ li l-awtorizzazzjoni mill-Istati 
Membri ssir kontinġenti fuq id-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Etika interdixxipplinarju u 
indipendenti li huwa responsabbli skont il-liġi nazzjonali tagħhom. Kwalunkwe deċiżjoni 
negattiva mill-Kumitat tal-Etika trid bilfors tirriżulta li ma tingħatax l-awtorizzazzjoni.

Emenda 255
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4b
Esperiment tossikoloġiku

Il-protezzjoni tas-suġġett tal-prova klinika 
għandha tkun issalvagwardata permezz 
ta’ valutazzjoni tar-riskji bbażata fuq ir-
riżultati ta’ esperimenti tossikoloġiċi qabel 
kwalunkwe prova klinika li tinvolvi l-użu 
ta’ prodott mediċinali investigattiv mhux 
awtorizzat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperimenti tossikoloġiċi qabel kwalunkwe prova klinika kienu parti mid-Direttiva 
2001/20/KE iżda huma biss imsemmija bħala referenza fl-annessi ta’ din il-proposta. Każijiet 
traġiċi, bħal pereżempju it-TGN1412, urew il-ħtieġa li jinżamm il-kliem tad-Direttiva 
2001/20/KE.

Emenda 256
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jikseb l-awtorizzazzjoni, l-
isponser għandu jippreżenta dossier tal-
applikazzjoni lill-Istati Membri 
kkonċernati fejn beħsiebu jwettaq il-prova
klinika, permezz tal-portal imsemmi fl-
Artikolu 77 (minn hawn 'il quddiem il-
"Portal tal-UE").

1. Għal kwalunkwe prova klinika fl-
Unjoni, sabiex jikseb l-awtorizzazzjoni, l-
isponser għandu jippreżenta dossier tal-
applikazzjoni lill-Istati Membri 
kkonċernati fejn beħsiebu jwettaq il-prova 
klinika, permezz tal-portal imsemmi fl-
Artikolu 77 (minn hawn 'il quddiem "il-
Portal tal-UE").

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-proċedura singolari ta' tressiq tapplika kemm għal provi multinazzjonali kif 
ukoll għal provi kliniċi ta' pajjiż singolari.

Emenda 257
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Sabiex jikseb l-awtorizzazzjoni, l-
isponser għandu jippreżenta dossier tal-
applikazzjoni lill-Istati Membri 
kkonċernati fejn beħsiebu jwettaq il-prova 
klinika, permezz tal-portal imsemmi fl-
Artikolu 77 (minn hawn 'il quddiem il-
«Portal tal-UE»).

1. Sabiex jikseb l-awtorizzazzjoni, l-
isponser għandu jippreżenta dossier tal-
applikazzjoni lill-Istati Membri 
kkonċernati fejn beħsiebu jwettaq il-prova 
klinika, permezz tal-portal imsemmi fl-
Artikolu 77 (minn hawn 'il quddiem il-
«Portal tal-UE»). F'dan l-istadju, il-fajl 
tal-applikazzjoni ma jkunx disponibbli 
għall-pubbliku fuq il-portal tal-Unjoni 
Ewropea. Dan mhux se jkun pubbliku sa 
wara l-evalwazzjoni tat-Parti I, imsemmija
fl-Artikolu 6 ta' dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 258
Roberta Angelilli
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel jissottometti l-applikazzjoni, l-
isponser għandu jikseb numru uniku tas-
Sistema tal-Komunità tal-Provi Kliniċi 
EudraCT permezz tal-proċedura deskritta 
fil-verżjoni attwali tal-Gwida dettaljata 
dwar il-bażi tad-dejta Ewropea tal-provi 
kliniċi (EudraLex, Volum 10).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-allokazzjoni ta’ prova fil-bażi tad-dejta tal-EudraCT  ilha maħruġa sa mill-2004. Din il-
proċedura m’għandhiex tiġi injorata mir-Regolament.

Emenda 259
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-isponser għandu jipproponi wieħed 
mill-Istati Membri kkonċernati bħala l-
Istat Membru relatur.

L-Istat Membru relatur għandu jiġi 
magħżul minn fost dawk il-ħames Stati 
Membri kkonċernati fejn jgħixu l-
maġġoranza tas-suġġetti li se 
jipparteċipaw fil-prova klinika 
inkwistjoni. Din id-Deċiżjoni għandha 
tittieħed f’konformità ma’ proċedura li l-
Kummissjoni għandha tiżviluppa, 
tistabbilixxi u tikkontrolla. Din il-
proċedura ta’ deċiżjoni għandha tiżgura li 
l-Istat Membru relatur għandu l-
kapaċitajiet u l-infrastruttura xjentifika 
biex jivvaluta l-prova klinika possibbli 
inkwistjoni.

Or. en
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Emenda 260
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, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isponser għandu jipproponi wieħed 
mill-Istati Membri kkonċernati bħala l-
Istat Membru relatur.

L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jiddeterminaw liema stat għandu jkun l-
Istat Membru relatur skont proċedura 
stabbilita bbażata fuq kriterji oġġettivi li 
huma stabbiliti mill-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi stabbilita proċedura komprensibbli u trasparenti biex tiddetermina l-Istat 
Membru relatur, pereżempju bl-użu ta’ grafika organizzattiva li tiddetermina minn qabel l-
Istat Membru relatur responsabbli, jew ibbażata fuq in-numru antiċipat ta’ suġġetti fl-istudju 
jew ta’ ċentri tal-istudju fl-Istat Membru. Din hija meħtieġa, b’mod partikolari fir-rigward 
tal-attenzjoni fuq l-Istat Membru relatur assoċċjat mal-preparazzjoni proposta ta' Parti 1 tar-
Rapport tal-Valutazjoni u tkun ukoll ta' vantaġġ fit-termini tal-aċċettazzjoni tal-prova klinika 
proposta fl-Istat Membru kkonċernat.

Emenda 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isponser għandu jipproponi wieħed 
mill-Istati Membri kkonċernati bħala l-
Istat Membru relatur.

Fi żmien sitt ijiem wara l-preżentazzjoni 
tal-applikazzjoni tal-fajl, l-Istati Membri
għandhom kollettivament jaħtru Stat
Membru relatur.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tiftaħ il-possibbiltà għall-isponsers li "jagħżlu" l-Istat Membru relatur, 
jevitaw dawk il-pajjiżi li għandhom iktar pożizzjoni kritika jew jiffavorixxu lil dawk li 
għandhom kapaċità mgħobbija żżejjed minħabba numru kbir ta’ fajls ippreżentati. Din hija 
aggravata b’approvazzjoni taċita. L-Istati Membri stabbilew pjattaformi ta’ kooperazzjoni 
bħall-Grupp ta’ Faċilitazzjoni tal-Provi Kliniċi fuq prinċipji u kriterji komuni għall-
armonizzazzjoni tad-deċiżjonijiet tal-valutazzjoni tal-provi kliniċi u l-proċesssi 
amministrattivi. Dik il-pjattaforma tista’ tassisti lill-Istati Membri biex jaqblu fuq il-kriterji 
tal-għażla komuni fl-għażla tal-Istat Membru relatur.

Emenda 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-isponser għandu jipproponi wieħed mill-
Istati Membri kkonċernati bħala l-Istat 
Membru relatur.

L-isponser għandu jipproponi wieħed mill-
Istati Membri kkonċernati bħala l-Istat 
Membru relatur. L-Istati Membri
kkonċernati huma ħielsa li jagħżlu
bejniethom l-Istat Membru relatur.

Or. fr

Emenda 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jixtieqx ikun l-Istat Membru relatur, 
dan għandu jaqbel ma' Stat Membru 
ieħor ikkonċernat li dan tal-aħħar se jkun 
l-Istat Membru relatur. Jekk l-ebda Stat 
Membru kkonċernat ma jaċċetta li jkun l-
Istat Membru relatur, l-Istat Membru 

imħassar
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propost bħala relatur għandu jkun l-Istat 
Membru relatur.

Or. en

Emenda 264
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jixtieqx ikun l-Istat Membru relatur, 
dan għandu jaqbel ma' Stat Membru 
ieħor ikkonċernat li dan tal-aħħar se jkun 
l-Istat Membru relatur. Jekk l-ebda Stat 
Membru kkonċernat ma jaċċetta li jkun l-
Istat Membru relatur, l-Istat Membru 
propost bħala relatur għandu jkun l-Istat 
Membru relatur.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbut mal-Artikolu 5(1) (2): Għandha tiġi stabbilita proċedura komprensibbli u trasparenti 
biex biex ikun determinat l-Istat Membru relatur, pereżempju bl-użu ta’ grafika organizzattiva 
li tiddetermina minn qabel l-Istat Membru relatur responsabbli, jew ibbażata fuq in-numru 
antiċipat ta’ suġġetti fl-istudju jew ta’ ċentri tal-istudju fl-Istat Membru. Din hija meħtieġa, 
b’mod partikolari fir-rigward tal-attenzjoni fuq l-Istat Membru relatur assoċċjat mal-
preparazzjoni proposta ta' Parti 1 tar-Rapport tal-Valutazjjoni u tkun ukoll ta' vantaġġ fit-
termini tal-aċċettazzjoni tal-prova klinika proposta fl-Istat Membru kkonċernat.

Emenda 265
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jixtieqx ikun l-Istat Membru relatur, 
dan għandu jaqbel ma' Stat Membru ieħor 
ikkonċernat li dan tal-aħħar se jkun l-Istat 
Membru relatur. Jekk l-ebda Stat Membru 
kkonċernat ma jaċċetta li jkun l-Istat 
Membru relatur, l-Istat Membru propost 
bħala relatur għandu jkun l-Istat Membru 
relatur.

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jixtieqx ikun l-Istat Membru relatur, 
dan għandu jaqbel ma' Stat Membru ieħor 
ikkonċernat li dan tal-aħħar se jkun l-Istat 
Membru relatur. Jekk l-ebda Stat Membru 
kkonċernat ma jaċċetta li jkun l-Istat 
Membru relatur, l-Istat Membru propost 
bħala relatur għandu jkun l-Istat Membru 
relatur, sakemm l-Istat Membru relatur 
jista’ jiġġustifika li m’għandux il-kapaċità 
suffiċjenti biex jissodisfa l-kompitu b’mod 
sodisfaċenti.

Or. en

Emenda 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F'każijiet fejn l-isponser għandu fajl ta’
applikazzjoni minn Stat Membru 
kkonċernat, huwa awtomatikament
imsemmi Stat Membru relatur.

Or. fr

Emenda 267
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien sitt ijiem wara l-preżentazzjoni 
tad-dossier tal-applikazzjoni, l-Istat 
Membru propost bħala relatur għandu 

2. Fi żmien sitt ijiem kalendarji wara l-
preżentazzjoni tad-dossier tal-
applikazzjoni, l-Istat Membru propost 
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jinnotifika lill-isponser, permezz tal-Portal 
tal-UE, dwar dawn li ġejjin:

bħala relatur għandu jinnotifika lill-
isponser, permezz tal-Portal tal-UE, dwar 
dawn li ġejjin:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien sitt ijiem wara l-preżentazzjoni 
tad-dossier tal-applikazzjoni, l-Istat 
Membru propost bħala relatur għandu 
jinnotifika lill-isponser, permezz tal-Portal 
tal-UE, dwar dawn li ġejjin:

2. Fi żmien ħmistax-il ġurnata wara l-
appuntament, dan l-Istat Membru għandu 
jinnotifika lill-isponser, permezz tal-Portal 
tal-UE, dwar dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skadenzi qosra wisq jippreżentaw riskju li l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jirrevedu 
b’attenzjoni l-fajl tal-valutazzjoni. Pereżempju, il-kwalifika tal-PK bħala "intervent ta’ livell 
baxx" teħtieġ valutazzjoni dettaljata u diliġenti tal-protokoll ta' riċerika. Skont l-esperjenza 
miksuba mill-Istati Membri fil-qafas tal-Proċedura Armonizzata Volontarja (VHP) għall-
approvazzjoni tal-provi kliniċi multinazzjonali, l-iskedi taż-żmien proposti huma qosra ħafna  
u għandhom nuqqas ta’ flessibilità għall-Istati Membri.

Emenda 269
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
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Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien sitt ijiem wara l-preżentazzjoni 
tad-dossier tal-applikazzjoni, l-Istat 
Membru propost bħala relatur għandu 
jinnotifika lill-isponser, permezz tal-Portal 
tal-UE, dwar dawn li ġejjin:

2. Fi żmien 14-il jum wara l-preżentazzjoni 
tad-dossier tal-applikazzjoni, l-Istat 
Membru propost bħala relatur għandu 
jinnotifika lill-isponser, permezz tal-Portal 
tal-UE, dwar dawn li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi determinat jekk studju huwiex“prova klinika b’livell baxx ta’ intervent”, jista’ jkun 
meħtieġ li titwettaq eżaminazzjoni sostantiva, li ma tistax titlesta f’6 ijiem, Eż. skont l-Artikolu 
2 (3), it-termini tal-awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni tal-Prodotti Mediċinali 
Investigattivi u l-kwistjoni tal-użu tagħhom bħala trattament fl-Istati Membri kkonċernati trid 
tiġi determinata u għandu jiġi vvalutat il-grad ta’ riskju u piż għas-suġġetti tal-istudju. 
Valutazzjoni bħal din tista’ tkun kumplessa, bħal pereżempju fil-każ tal-provi onkoloġiċi u 
jistgħu jeħtieġu l-assistenza ta’ espert minn barra. Għalhekk għandhom jingħataw 14-il 
ġurnata għal din in-notifika.

Emenda 270
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) jekk huwiex l-Istat Membru relatur 
jew liema Stat Membru ieħor ikkonċernat
huwa l-Istat Membru relatur;

(a) li huwa l-Istat Membru relatur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda konsegwenzjali tal-emenda tal-Artikolu 5(1) subparagrafu 2(li l-Istati 
Membri għandhom jiddeterminaw liema stat huwa l-Istat Membru relatur skont il-kriterji 
oġġettivi stabbiliti mill-Kummissjoni)
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Emenda 271
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jekk il-prova klinika hijiex prova 
klinika b'livell baxx ta' intervent, fejn dan 
ġie ddikjarat mill-isponser.

(d) jekk il-prova klinika hijiex prova 
klinika b'livell medju ta' riskju jew b'livell
baxx ta’ riskju, fejn dan ġie ddikjarat mill-
isponser.

Or. en

Emenda 272
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) in-numru tar-reġistrazzjoni tal-prova 
klinika fil-Portal tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-numru tar-reġistrazzjoni, jiġifieri, identifikatur speċifiku simili għar-reġistru fl-EudraCT 
eżistenti jiffaċilita kooperazzjoni aħjar fost l-Istati Membri fil-livell tal-Unjoni.

Emenda 273
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Istat Membru propost bħala 
relatur ma jkunx innotifika lill-isponser fil-
perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 2, il-prova klinika li saret 
applikazzjoni għaliha għandha titqies li 
tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-applikazzjoni għandha 
titqies kompluta, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent, jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru relatur.

3. Fejn l-Istat Membru propost bħala 
relatur ma jkunx innotifika lill-isponser fil-
perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 2, il-prova klinika li saret 
applikazzjoni għaliha għandha titqies li 
tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-applikazzjoni għandha 
titqies kompluta, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell medju 
ta' riskju jew b’livell baxx ta’ riskju, jekk 
dan jiġi ddikjarat mill-isponser, u l-Istat 
Membru propost bħala relatur għandu jkun 
l-Istat Membru relatur.

Or. en

Emenda 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Istat Membru propost bħala 
relatur ma jkunx innotifika lill-isponser fil-
perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 2, il-prova klinika li saret 
applikazzjoni għaliha għandha titqies li 
tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-applikazzjoni għandha 
titqies kompluta, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent, jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru 
relatur.

3. Fejn l-Istat Membru propost bħala 
relatur ma jkunx innotifika lill-isponser fil-
perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 2, il-prova klinika li saret 
applikazzjoni għaliha għandha titqies li 
tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-applikazzjoni għandha 
titqies kompluta u l-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent, jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkorrispondi għall-Artikolu 5 (1).
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Emenda 275
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Istat Membru propost bħala 
relatur ma jkunx innotifika lill-isponser fil-
perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 2, il-prova klinika li saret 
applikazzjoni għaliha għandha titqies li 
tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, l-applikazzjoni għandha 
titqies kompluta, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent, jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru 
relatur.

3. Fejn l-Istat Membru maħtur bħala 
relatur ma jkunx innotifika lill-isponser fil-
perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 2, għandha tiġi ppreżentata 
spjegazzjoni għad-dewmien permezz tal-
portal tal-UE b’indikazzjoni ta’ meta se 
tingħata n-notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni taċita tiġri għad-detriment tas-sikurezza tal-pazjent 
billi jiġi provdut l-inqas livell ta’ protezzjoni awtomatika (suppożizzjoni ta’ prova ta’ 
livell baxx ta’ intervent). L-awtorizzazzjoni minflok għandha tingħata espliċitament 
mill-Istati Membri billi kienet rekwiżit tad-Direttiva 2001/20/KE. Is-sanzjonijiet għan-
nuqqas ta’ konformità ta’ Stat Membru mal-iskedi taż-żmien għandhom jirriflettu s-
sanzjonijiet għan-nuqqas ta’ konformità mal-iskedi taż-żmien fl-Artikolu 34(3 
subparagrafu 2).

Emenda 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar 
Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Istat Membru propost bħala 
relatur ma jkunx innotifika lill-isponser fil-
perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 2, il-prova klinika li saret 
applikazzjoni għaliha għandha titqies li 
tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament, l-applikazzjoni għandha 
titqies kompluta, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent, jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru relatur.

3. Fejn l-Istat Membru propost bħala 
relatur ma jkunx innotifika lill-isponser fi 
żmien 14-il ġurnata, il-prova klinika li 
saret applikazzjoni għaliha għandha titqies 
li tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament, l-applikazzjoni għandha 
titqies kompluta, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent, jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru relatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi taż-żmien speċifikati fl-Artikolu 5 (2) huma qosra wisq.

Emenda 277
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-Istat Membru propost bħala 
relatur isib li l-applikazzjoni ma tkunx 
kompluta, li l-prova klinika li saret 
applikazzjoni għaliha ma tidħolx fil-kamp 
ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
jew li l-prova klinika mhijiex prova klinika 
b'livell baxx ta' intervent fejn dan jiġi 
ddikjarat mill-isponser, dan għandu 
jinforma b'dan lill-isponser permezz tal-
Portal tal-UE u għandu jistabbilixxi 
perjodu massimu ta’ sitt ijiem għall-
isponser biex jikkummenta jew ilesti l-
applikazzjoni permezz tal-Portal tal-UE.

4. Fejn l-Istat Membru propost bħala 
relatur isib li l-applikazzjoni ma tkunx 
kompluta, li l-prova klinika li saret 
applikazzjoni għaliha ma tidħolx fil-kamp 
ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
jew li l-prova klinika mhijiex prova klinika 
b'livell medju ta’ riskju jew b’livell baxx 
ta' riskju fejn dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, dan għandu jinforma b'dan lill-
isponser permezz tal-Portal tal-UE u 
għandu jistabbilixxi perjodu massimu ta’ 
sitt ijiem għall-isponser biex jikkummenta 
jew ilesti l-applikazzjoni permezz tal-
Portal tal-UE.

Or. en
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Emenda 278
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jkunx innotifika lill-isponser skont il-
puntiminn (a) sa (d) tal-paragrafu 2 fi 
żmien tlett ijiem mill-wasla tal-kummenti 
jew tal-applikazzjoni kompluta, l-
applikazzjoni għandha titqies kompluta, il-
prova klinika għandha titqies li tidħol fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru 
relatur.

Fejn l-Istat Membru maħtur bħala relatur 
ma jkunx innotifika lill-isponser skont il-
puntiminn (a) sa (d) tal-paragrafu 2 fi 
żmien tlett ijiem mill-wasla tal-kummenti 
jew tal-applikazzjoni kompluta, l-
applikazzjoni għandha titqies kompluta, l-
Istat Membru maħtur għandu jippreżenta 
spjegazzjoni permezz tal-portal tal-UE 
b’indikazzjoni ta’ meta se tingħata n-
notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura ta’ awtorizzazzjoni taċita tiġri għad-detriment tas-sikurezza tal-pazjent billi jiġi 
provdut l-inqas livell ta’ protezzjoni awtomatika (suppożizzjoni ta’ prova ta’ livell baxx ta’ 
intervent). L-awtorizzazzjoni minflok għandha tingħata espliċitament mill-Istati Membri billi 
kienet rekwiżit tad-Direttiva 2001/20/KE. Is-sanzjonijiet għan-nuqqas ta’ konformità ta’ Stat 
Membru mal-iskedi taż-żmien għandhom jirriflettu s-sanzjonijiet għan-nuqqas ta’ konformità 
mal-iskedi taż-żmien fl-Artikolu 34(3 subparagrafu 2).

Emenda 279
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
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ma jkunx innotifika lill-isponser skont il-
punti minn (a) sa (d) tal-paragrafu 2 fi 
żmien tlett ijiem mill-wasla tal-kummenti 
jew tal-applikazzjoni kompluta, l-
applikazzjoni għandha titqies kompluta, il-
prova klinika għandha titqies li tidħol fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru relatur.

ma jkunx innotifika lill-isponser skont il-
punti minn (a) sa (d) tal-paragrafu 2 fi 
żmien erbatax-il jum (14) mill-wasla tal-
kummenti jew tal-applikazzjoni kompluta, 
l-applikazzjoni għandha titqies kompluta, 
il-prova klinika għandha titqies li tidħol fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru relatur.

Or. sl

Emenda 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jkunx innotifika lill-isponser skont il-
puntiminn (a) sa (d) tal-paragrafu 2 fi 
żmien tlett ijiem mill-wasla tal-kummenti 
jew tal-applikazzjoni kompluta, l-
applikazzjoni għandha titqies kompluta, il-
prova klinika għandha titqies li tidħol fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru relatur.

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jkunx innotifika lill-isponser skont il-
puntiminn (a) sa (d) tal-paragrafu 2 fi 
żmien sebat ijiem mill-wasla tal-kummenti 
jew tal-applikazzjoni kompluta, l-
applikazzjoni għandha titqies kompluta, il-
prova klinika għandha titqies li tidħol fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru relatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi taż-żmien speċifikati fl-Artikolu 5 (2) huma qosra wisq.
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Emenda 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jkunx innotifika lill-isponser skont il-
puntiminn (a) sa (d) tal-paragrafu 2 fi 
żmien tlett ijiem mill-wasla tal-kummenti 
jew tal-applikazzjoni kompluta, l-
applikazzjoni għandha titqies kompluta, il-
prova klinika għandha titqies li tidħol fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru 
relatur.

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jkunx innotifika lill-isponser skont il-
puntiminn (a) sa (d) tal-paragrafu 2 fi 
żmien ħamest ijiem mill-wasla tal-
kummenti jew tal-applikazzjoni kompluta, 
l-applikazzjoni għandha titqies kompluta, 
il-prova klinika għandha titqies li tidħol fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jikkorrispondi għall-Artikolu 5 (1)emendat. Żminijiet qosra wisq ipoġġu riskju li l-Istati 
Membri ma jkunux jistgħu jirrevedu b’attenzjoni l-fajl tal-valutazzjoni. Pereżempju, il-
kwalifika tal-PK bħala "intervent ta’ livell baxx" teħtieġ valutazzjoni dettaljata u diliġenti tal-
protokoll ta' riċerika. Skont l-esperjenza miksuba mill-Istati Membri fil-qafas tal-Proċedura 
Armonizzata Volontarja għall-approvazzjoni tal-provi kliniċi multinazzjonali, l-iskedi taż-
żmien proposti huma qosra ħafna  u għandhom nuqqas ta’ flessibilità għall-Istati Membri.

Emenda 282
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jkunx innotifika lill-isponser skont il-
puntiminn (a) sa (d) tal-paragrafu 2 fi 
żmien tlett ijiem mill-wasla tal-kummenti 

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jkunx innotifika lill-isponser skont il-
puntiminn (a) sa (d) tal-paragrafu 2 fi 
żmien tlett ijiem mill-wasla tal-kummenti 
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jew tal-applikazzjoni kompluta, l-
applikazzjoni għandha titqies kompluta, il-
prova klinika għandha titqies li tidħol fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell baxx ta'
intervent jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru relatur.

jew tal-applikazzjoni kompluta, l-
applikazzjoni għandha titqies kompluta, il-
prova klinika għandha titqies li tidħol fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b'livell medju 
ta’ riskju jew b’livell baxx ta' riskju jekk 
dan jiġi ddikjarat mill-isponser, u l-Istat 
Membru propost bħala relatur għandu jkun 
l-Istat Membru relatur.

Or. en

Emenda 283
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, id-data 
li fiha l-isponser jiġi notifikat skont il-
paragrafu 2 għandha tkun id-data ta'
validazzjoni tal-applikazzjoni. Fejn l-
isponser ma jiġix notifikat, id-data ta’
validazzjoni għandha tkun l-aħħar jum tal-
perjodi taż-żmien imsemmija fil-
paragrafi 2 u 4.

5. Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, id-data 
li fiha l-isponser jiġi notifikat skont il-
paragrafu 2 għandha tkun id-data ta'
ammissibbiltà tal-applikazzjoni. Fejn l-
isponser ma jiġix notifikat, id-data ta’
ammissibbiltà għandha tkun l-aħħar jum 
tal-perjodi taż-żmien imsemmija fil-
paragrafi 2 u 4.

L-emenda li tissostitwixxi l-espressjoni 
“data ta’ validazzjoni” b’ “data ta’ 
ammissibbiltà” tapplika għat-test kollu. 
Jekk din tiġi adottata, għandhom jitwettqu 
l-modifiki fit-test kollu.)

Or. fr

Ġustifikazzjoni

"Data ta’ validazzjoni" għandha tiġi sostitwita  b’ "data ta’ ammissibbiltà għal fehim aħjar 
tal-proċedura kollha. L-emenda li tissostitwixxi l-espressjoni “data ta’ validazzjoni” b’ “data 
ta’ ammissibbiltà” tapplika għat-test kollu. Jekk din tiġi adottata, għandhom jitwettqu l-
modifiki fit-test kollu.
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Emenda 284
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, id-data 
li fiha l-isponser jiġi notifikat, skont il-
paragrafu 2, għandha tkun id-data meta tiġi 
vvalidatava l-applikazzjoni. Fejn l-
isponser ma jiġix notifikat, id-data ta’ 
validazzjoni għandha tkun l-aħħar jum 
tal-perjodi taż-żmien imsemmija fil-
paragrafi 1 u 3.

5. Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, id-data 
li fiha l-isponser jiġi notifikat, skont il-
paragrafu 2, għandha tkun id-data meta tiġi 
vvalidatava l-applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda konsegwenzjali tal-emenda tal-Artikolu 5(3) u 5(4) subparagrafu 3.

Emenda 285
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, id-data 
li fiha l-isponser jiġi notifikat, skont il-
paragrafu 2, għandha tkun id-data meta 
tiġi vvalidatava l-applikazzjoni. Fejn l-
isponser ma jiġix notifikat, id-data ta’ 
validazzjoni għandha tkun l-aħħar jum 
tal-perjodi taż-żmien imsemmija fil-
paragrafi 2 u 4.

5. Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, id-data 
li fiha l-isponser jiġi notifikat li d-dossier 
tal-applikazzjoni tal-prova klinika huwa 
komplut skont paragrafi 2 jew 4, għandha 
tkun id-data meta tiġi vvalidatava l-
applikazzjoni.

Or. en
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Emenda 286
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-rapport tal-valutazzjoni għandu jiġi 
sottomess permezz tal-Portal tal-UE u jsir 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-valutazzjoni għandu jsir disponibbli għall-pubbliku u jagħti lok għal fiduċja 
min-naħa tal-pubbliku fil-proċess ta' awtorizzazzjoni.

Emenda 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Kull Stat Membru kkonċernat huwa 
liberu li jagħżel l-elementi tat-Parti I u II 
li huma riveduti minn kumitat ta' etika.

Or. fr

Emenda 288
Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 – punt a – punt i – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Il-benefiċċji terapewtiċi u għas-saħħa 
pubblika previsti filwaqt li jitqies dan kollu 

(i) Il-benefiċċji terapewtiċi u għas-saħħa 
pubblika previsti , inklużi l-benefiċċji 
previsti għas-suġġetti, filwaqt li jitqies dan 
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li ġej: kollu li ġej:

Or. en

Emenda 289
Margrete Auken
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ir-rilevanza tal-prova klinika, filwaqt li 
jitqies l-istat attwali tal-għarfien xjentifiku, 
u tal-eventwalità li l-prova klinika tkun ġiet 
rakkomandata jew imposta mill-
awtoritajiet regolatorji responsabbli għall-
valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti mediċinali;

– ir-rilevanza tal-prova klinika, inkluża l-
assigurazzjoni li l-gruppi ta’ suġġetti li se 
jipparteċipaw fil-prova jirrappreżentaw il-
popolazzjoni li se tiġi ttrattata f’termini ta’ 
età, ġeneru u jekk is-suġġetti humiex 
b’saħħithom, voluntiera jew pazjenti,
filwaqt li jitqies ukoll l-istat attwali tal-
għarfien xjentifiku, l-aqwa intervent 
ippruvat attwali u tal-eventwalità li l-prova 
klinika tkun ġiet rakkomandata jew 
imposta mill-awtoritajiet regolatorji 
responsabbli għall-valutazzjoni u l-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq tal-
prodotti mediċinali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tibni fuq l-emenda tar-rapporteur iżda tiżgura li jiġi kkunsidrti l-età, il-ġeneru, is-
saħħa, it-tip ta’ suġġett u l-aqwa intervent pruvat attwali meta tiġi vvalidata r-rilevanza tal-
prova fil-Parti I tal-proċedura tal-valutazzjoni.

Emenda 290
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ir-rilevanza tal-prova klinika, filwaqt li 
jitqies l-istat attwali tal-għarfien xjentifiku, 
u tal-eventwalità li l-prova klinika tkun ġiet 
rakkomandata jew imposta mill-
awtoritajiet regolatorji responsabbli għall-
valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti mediċinali;

– ir-rilevanza tal-prova klinika, filwaqt li
jiġi żgurat li l-gruppi ta’ suġġetti li se 
jipparteċipaw fil-prova jirrappreżentaw il-
popolazzjoni, inklużi n-nisa u l-anzjani, li 
se tiġi ttrattata u filwaqt li jitqies l-istat 
attwali tal-għarfien xjentifiku, u tal-
eventwalità li l-prova klinika tkun ġiet 
rakkomandata jew imposta mill-
awtoritajiet regolatorji responsabbli għall-
valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti mediċinali;

Or. en

Emenda 291
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ir-rilevanza tal-prova klinika, filwaqt li 
jitqies l-istat attwali tal-għarfien xjentifiku, 
u tal-eventwalità li l-prova klinika tkun ġiet 
rakkomandata jew imposta mill-
awtoritajiet regolatorji responsabbli għall-
valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti mediċinali;

– ir-rilevanza tal-prova klinika, filwaqt li
jiġi żgurat li l-parteċipanti tal-provi huma 
rappreżentanti tal-popolazzjoni li se tiġi 
ttrattata għall-prodott mediku, filwaqt li
jitqies l-istat attwali tal-għarfien xjentifiku, 
u tal-eventwalità li l-prova klinika tkun ġiet 
rakkomandata jew imposta mill-
awtoritajiet regolatorji responsabbli għall-
valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti mediċinali;

Or. en

Emenda 292
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ir-rilevanza tal-prova klinika, filwaqt li 
jitqies l-istat attwali tal-għarfien xjentifiku, 
u tal-eventwalità li l-prova klinika tkun ġiet 
rakkomandata jew imposta mill-
awtoritajiet regolatorji responsabbli għall-
valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni tat-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti mediċinali;

– ir-rilevanza tal-prova klinika, filwaqt li
jiħi żgurat li l-grupp huwa rilevanti għall-
popolazzjoni mmirata li se tiġi ttrattata u 
filwaqt li jitqies l-istat attwali tal-għarfien 
xjentifiku, u tal-eventwalità li l-prova 
klinika tkun ġiet rakkomandata jew 
imposta mill-awtoritajiet regolatorji 
responsabbli għall-valutazzjoni u l-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq tal-
prodotti mediċinali;

Or. en

Emenda 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika, filwaqt li 
jitqiesu l-approċċi statistiċi, it-tfassil tal-
prova u l-metodoloġija (inkluż id-daqs tal-
kampjun u l-każwalizzazzjoni, il-
komparatur u l-punti tat-tmiem);

– l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika, filwaqt li 
jitqiesu l-approċċi statistiċi, it-tfassil tal-
prova, il-metodoloġija (inkluż id-daqs tal-
kampjun u l-każwalizzazzjoni, il-
komparatur u l-punti tat-tmiem) u l-
prevalenza tal-kundizzjoni, speċjalment 
għal mard rari (li ma jaffetwawx iktar 
minn ħames persuni minn kull 10 000), u 
mard ultra rari (li jilħaq limitu ta’ 
prevalenza ta’ mhux iktar minn persuna 
affettwata waħda minn kull 50 000).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ marda rari, id-diffikultà li titwettaq prova klinika hija l-biċċa l-kbira assoċċjata 
ma’ numru baxx ta’ pazjenti għal kull marda u mad-dispersjoni ġeografika tagħhom.
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Emenda 294
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika, filwaqt li 
jitqiesu l-approċċi statistiċi, it-tfassil tal-
prova u l-metodoloġija (inkluż id-daqs tal-
kampjun u l-każwalizzazzjoni, il-
komparatur u l-punti tat-tmiem);

– l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika, filwaqt li 
jitqiesu l-approċċi statistiċi adegwati, l-
istat avvanzat tat-tfassil tal-prova klinika u 
l-metodoloġija (inkluż, meta jkun 
rilevanti, id-daqs tal-kampjun li jippermetti 
analiżi stratifikata skont l-età u l-ġeneru u
l-każwalizzazzjoni, il-komparatur u l-punti 
tat-tmiem; il-punt sa fejn il-prova klinika 
tindirizza kwistjonijiet identifikati bħala 
prijorità mill-pazjenti (inkluż il-limitu u n-
natura tal-involviment tal-pazjent fit-
tfassil tal-prova);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istratifikazzjoni proposta jaf ma tkunx dejjem rilevanti (eż. prova mwettqa speċifikament 
fost il-popolazzjoni anzjana); barra minn hekk, b’mod metotoloġiku, in-numru tal-fatturi tal-
istratifikazzjoni li jistgħu jintużaw mhux illimitat. Spiss l-istatistiċi huma meħtieġa li jagħmlu 
għażla fil-fatturi ta’ stratifikazzjoni potenzjali li jistgħu jinkludu wkoll bijomarkaturi jew 
trattamenti minn qabel eċċ.  Aħna nipproponu li jiżdied it-test “meta rilevanti” sabiex 
nippermettu flessibbiltà  meta l-ġustifikazzjoni tkun adegwata.

Emenda 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika, filwaqt li 
jitqiesu l-approċċi statistiċi, it-tfassil tal-
prova u l-metodoloġija (inkluż id-daqs tal-
kampjun u l-każwalizzazzjoni, il-

– l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika, abbażi ta’ 
parametri tar-riżultati primarji 
determinati minn qabel, filwaqt li jitqiesu 
l-approċċi statistiċi, it-tfassil tal-prova u l-
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komparatur u l-punti tat-tmiem); metodoloġija (inkluż id-daqs tal-kampjun u
sottogruppi determinati minn qabel li 
jippermettu analiżi stratifikata skont l-età 
u l-ġeneru u l-każwalizzazzjoni, il-
komparatur u l-punti tat-tmiem);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-parametri tar-riżultati primarji jiġu definiti minn qabel biex tiġi evitata 
l-manipulazzjoni tas-sejbiet. Id-dejta ġġenerata fil-provi kliniċi tista' titqies bħala affidabbli u 
robusta biss jekk tirrifletti b'mod adegwat il-gruppi tal-popolazzjoni (pereżempju n-nisa, jew 
l-anzjani) li x'aktarx jużaw il-prodott investigat. Jeħtieġ li s-sottogruppi jiġu definiti minn 
qabel biex tkun żgurata interpretazzjoni xierqa u l-użu tajjeb tad-dejta.

Emenda 296
Riikka Manner

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika, filwaqt li 
jitqiesu l-approċċi statistiċi, it-tfassil tal-
prova u l-metodoloġija (inkluż id-daqs tal-
kampjun u l-każwalizzazzjoni, il-
komparatur u l-punti tat-tmiem);

– l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika, filwaqt li 
jitqiesu l-approċċi statistiċi, it-tfassil tal-
prova u l-metodoloġija (inkluż id-daqs tal-
kampjun għall-analiżi tal-grupp immirat u 
l-każwalizzazzjoni, il-komparatur u l-punti 
tat-tmiem);

Or. en

Emenda 297
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta
ġġenerata waqt il-prova klinika, filwaqt li 

l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta
mistennija waqt il-prova klinika, filwaqt li 
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jitqiesu l-approċċi statistiċi, it-tfassil tal-
prova u l-metodoloġija (inkluż id-daqs tal-
kampjun u l-każwalizzazzjoni, il-
komparatur u l-punti tat-tmiem);

jitqiesu l-approċċi statistiċi, it-tfassil tal-
prova u l-metodoloġija (inkluż id-daqs tal-
kampjun u l-każwalizzazzjoni, il-
komparatur u l-punti tat-tmiem);

Or. fr

Ġustifikazzjoni

"Dejta ġġenerata" għandha tiġi sostitwita b’ "dejta mistennija" għaliex matul il-fażi ta' 
evalwazzjoni, id-dejta ma tkunx għadha magħrufa.

Emenda 298
Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 - punt a - punt ii - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-karatteristiċi tal-intervent imqabbla
mal-prassi klinika normali;

– il-karatteristiċi tal-intervent imqabbla
mat-termini tal-Artikolu 32 tad-
Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki;

Or. en

Emenda 299
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ii – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ir-riskju għas-saħħa tas-suġġett dovut 
għall-kundizzjoni medika li għaliha qed 
jiġi investigat il-prodott mediċinali 
investigattiv;

ir-riskju għas-saħħa, mentali jew fiżika,
tas-suġġett dovut għall-kundizzjoni medika 
li għaliha qed jiġi investigat il-prodott 
mediċinali investigattiv;

Or. sl

Emenda 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt ii – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-effetti ta’ theddid għall-ħajja u 
debilitanti ta’ ċertu mard, bħal xi mard 
ultra rari li għalih hemm għażliet ta’ 
trattamenti eżistenti limitati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ marda rari, id-diffikultà li titwettaq prova klinika hija l-biċċa l-kbira assoċċjata 
ma’ numru baxx ta’ pazjenti għal kull marda u mad-dispersjoni ġeografika tagħhom.

Emenda 301
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-valutazzjoni tal-aspetti koperti fil-
punti i) u ii), l-Istat Membru relatur 
għandu, fejn applikabbli, jikkunsidra s-
subpopolazzjonijiet li għandhom jiġu 
studjati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-partikolaritajiet ta’ ċerti subpopolazzjonijiet (skont il-ġeneru, l-età eċċ.) jistgħu 
jikkonċernaw aspetti bħar-rilevanza jew ir-riskji u l-inkonvenjenzi għas-suġġett li huma 
msemmija fil-punt ii). Għalhekk qed jiġi propost li jitkabbar il-kamp tal-applikazzjoni ta’ din 
id-dispożizzjoni u li jiġu kkunsidrati s-subpopolazzjonijiet fil-valutazzjoni tal-elementi kollha 
msemmija fil-punti i) u ii).

Emenda 302
Roberta Angelilli
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-adegwatezza tal-proposta tal-
proċess tal-kunsens u l-approvazzjoni 
skont il-Kapitolu V;

Or. en

Emenda 303
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt db (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(db) Il-konformità mar-rekwiżiti għall-
kunsens informat kif stabbilit fil-
Kapitolu V;

Or. en

Emenda 304
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt dc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(dc) Il-konformità mad-Direttiva 
95/46/KE;

Or. en

Emenda 305
Alda Sousa
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru relatur għandu jfassal 
rapport tal-valutazzjoni. Il-valutazzjoni tal-
aspetti msemmija fil-paragrafu 1 
għandhom jikkostitwixxu l-Parti I tar-
rapport tal-valutazzjoni.

2. L-Istat Membru relatur għandu jfassal 
rapport tal-valutazzjoni. Fl-istess ħin, l-
Istati Membri kkonċernati għandhom 
jivvalutaw l-aspetti etiċi tal-paragrafu 1.
Il-valutazzjoni tal-aspetti msemmija fil-
paragrafu 1 għandhom jikkostitwixxu l-
Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni, li 
għandha tinkludi l-valutazzjoni tal-aspetti 
etiċi pprovduta mill-Istati Membri involuti 
fil-proċedura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aspetti etiċi tal-Parti I ma jistgħux jiġu sseparati mill-valutazzjoni fl-intier tagħha.

Emenda 306
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istat Membru relatur għandu jippreżenta
l-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni, 
inkluża l-konklużjoni tiegħu, lill-isponser u 
lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati fil-
perjodi taż-żmien li ġejjin:

L-Istat Membru relatur għandu jippreżenta
l-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni, 
inkluża l-konklużjoni tiegħu, lill-isponser u 
lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati
permezz tal-portal tal-Unjoni Ewropea
msemmi fl-Artikolu 77 ta' dan ir-
Regolament fil-perjodi taż-żmien li ġejjin:

Or. fr

Emenda 307
Anna Rosbach
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu -1 (ġdid) u subparagrafu 1 – parti 
introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, id-
data tal-valutazzjoni għandha tkun id-
data li fiha r-rapport tal-valutazzjoni jiġi 
sottomess lill-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati u d-data tar-rappurtar 
għandha tkun id-data meta r-rapport tal-
valutazzjoni finali jiġi sottomess lill-
isponser u lill-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati.

4. L-Istat Membru relatur għandu 
jippreżenta l-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, inkluża l-konklużjoni tiegħu, 
lill-isponser u lill-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati fil-perjodi taż-żmien li ġejjin:

L-Istat Membru relatur għandu jippreżenta 
l-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni, 
inkluża l-konklużjoni tiegħu, lill-isponser u 
lill-Istati Membri l-oħra kkonċernati fil-
perjodi taż-żmien li ġejjin, li għandhom 
jinkludu perjodi għall-valutazzjoni tal-
bidu, għal valutazzjoni konġunta u għal 
konsolidazzjoni tar-rapport finali:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess tal-valutazzjoni jeħtieġ li jiġi strutturat b’mod li jippermetti valutazzjoni tal-bidu 
mill-Istat Membru Relatur li hija mqassma lill-Istati Membri Kkonċernati kollha li mbagħad 
jistgħu jikkummentaw (valutazzjoni konġunta); u jippermetti żmien biżżejjed għall-Istat 
Membru Relatur biex jinkorpora kummenti mill-Istati Membri Kkonċernati (konsolidazzjoni). 
Dan il-proċess se jevita d-duplikazzjoni tal-valutazzjoni miż-żewġ Stati Membri Relaturi u 
Kkonċernati u jiċċara r-rwol tal-Istat Membru Relatur.

Emenda 308
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membru relatur għandu 
jippreżenta l-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, inkluża l-konklużjoni tiegħu, 

4. L-Istat Membru relatur għandu 
jippreżenta l-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, inkluża l-konklużjoni tiegħu, 
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lill-isponser u lill-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati fil-perjodi taż-żmien li ġejjin:

lill-isponser u lill-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati fil-perjodi taż-żmien li ġejjin, 
li fihom l-Istati Membri kkonċernati 
għandhom ukoll ikunu obbligati li 
jissottomettu l-kummenti tagħhom dwar l-
aspetti etiċi lill-partijiet involuti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri Kkonċernati huma obbligati li jipprovdu l-kontribut tagħhom lill-Istat 
Membru relatur dwar kwistjonijiet etiċi

Emenda 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membru relatur għandu 
jippreżenta l-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, inkluża l-konklużjoni tiegħu, 
lill-isponser u lill-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati fil-perjodi taż-żmien li ġejjin:

4. L-Istat Membru relatur għandu 
jippreżenta l-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, inkluża l-konklużjoni tiegħu,
diġà jinkludi l-fehmiet tal-Kumitat tal-
Etika kkonċernat, lill-isponser u lill-Istati 
Membri l-oħra kkonċernati fil-perjodi taż-
żmien li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament għall-iskadenzi huwa meħtieġ sabiex jipprovdi żmien għal valutazzjoni xierqa 
mill-entitajiet ikkonċernati fl-Stat Membru relatur, u bejn l-Istati Membri kkonċernati kollha 
billi huma mistiedna jikkummentaw qabel l-Istat Membru relatur jibgħat il-valutazzjoni 
tiegħu lill-isponser.

Emenda 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fi żmien 10 ijiem mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi b'livell 
baxx ta' intervent;

(a) fi żmien 25 jum, iżda mhux qabel 15-il 
ġurnata wara li tasal l-applikazzjoni 
vvalidata b’suċċess għall-provi kliniċi 
b'livell baxx ta' intervent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament għall-iskadenzi għas-sottomissjoni tal-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni 
skont l-Artikolu 14 (3) tar-Regolament propost huwa meħtieġ sabiex jippermetti valutazzjoni 
effettiva tad-dossier ta’ applikazzjoni u tal-kummenti mill-Istati Membri kkonċernati. Fil-
punti (a) sa (c), għandu japplika ż-żmien mill-wasla tal-applikazzjoni vvalidata b’suċċess. 
Huma meħtieġa perjodi ta’ reviżjoni minimi biex jiġi żgurat li l-Istati Membri kkonċernati 
jkollhom żmien biżżejjed biex jipparteċipaw fil-valutazzjoni tal-aċċettabilità skont l-Artikolu 6 
(5).

Emenda 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fi żmien 10 ijiem mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi b'livell 
baxx ta' intervent;

(a) fi żmien 20 jum mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi b'livell 
baxx ta' intervent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament għall-iskadenzi huwa meħtieġ sabiex jipprovdi żmien għal valutazzjoni xierqa 
mill-entitajiet ikkonċernati fl-Stat Membru relatur, u bejn l-Istati Membri kkonċernati kollha 
billi huma mistiedna jikkummentaw qabel l-Istat Membru relatur jibgħat il-valutazzjoni 
tiegħu lill-isponser.
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Emenda 312
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fi żmien għaxart ijiem mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi b'livell 
baxx ta' intervent;

(a) fi żmien għaxart ijiem mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi b'livell 
baxx ta’ riskju u għall-provi kliniċi b’livell 
medju ta’ riskju bl-użu ta’ reġimenti tat-
trattament sostnuti minn evidenza 
ppubblikata u/jew linji gwida tat-
trattament standard;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Provi b’livell baxx ta’ riskju (iżda mhux b’livell medju ta’ riskju għandhom jgħaddu minn 
valutazzjoni iktar mgħaġġla, billi l-valutazzjoni tal-Parti I għandha tiffoka fuq il-protokoll 
(id-dejta dwar il-prodott hija diġà disponibbli). Dan jista’ jitqies bħala inċentiv biex l-Istati 
Membri jistrieħu fuq il-kumitati etiċi biex jivvalutaw il-protokoll, pereżempju b’sempliċiment 
notifika lill-awtorità kompetenti minħabba li l-prodott jintuża fl-indikazzjoni liċenzjata tiegħu.

Emenda 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fi żmien 25 jum mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi għajr il-
provi klinċi b'livell baxx ta' intervent;

(b) fi żmien 35 jum iżda mhux qabel 20 
jum wara li tasal l-applikazzjoni vvalidata 
b’suċċess għall-provi kliniċi għajr il-provi 
klinċi b'livell baxx ta' intervent;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-aġġustament għall-iskadenzi għas-sottomissjoni tal-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni 
skont l-Artikolu 14 (3) tar-Regolament propost huwa meħtieġ sabiex jippermetti valutazzjoni 
effettiva tad-dossier ta’ applikazzjoni u tal-kummenti mill-Istati Membri kkonċernati. Fil-
punti (a) sa (c), għandu japplika ż-żmien mill-wasla tal-applikazzjoni vvalidata b’suċċess. 
Huma meħtieġa perjodi ta’ reviżjoni minimi biex jiġi żgurat li l-Istati Membri kkonċernati 
jkollhom żmien biżżejjed biex jipparteċipaw fil-valutazzjoni tal-aċċettabilità skont l-Artikolu 6 
(5).

Emenda 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fi żmien 25 jum mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi għajr il-
provi klinċi b'livell baxx ta' intervent;

(b) fi żmien 35 jum mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi għajr il-
provi klinċi b'livell baxx ta' intervent;

Or. en

Emenda 315
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fi żmien 25 jum mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi għajr il-
provi klinċi b'livell baxx ta' intervent;

(b) fi żmien 25 jum mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi għajr il-
provi kliniċi b'livell baxx ta’ riskju u 
għall-provi kliniċi b’livell medju ta’ riskju 
bl-użu ta’ reġimenti tat-trattament 
sostnuti minn evidenza ppubblikata u/jew 
linji gwida tat-trattament standard;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Provi b’livell baxx ta’ riskju (iżda mhux b’livell medju ta’ riskju għandhom jgħaddu minn 
valutazzjoni iktar mgħaġġla, billi l-valutazzjoni tal-Parti I għandha tiffoka fuq il-protokoll 
(id-dejta dwar il-prodott hija diġà disponibbli). Dan jista’ jitqies bħala inċentiv biex l-Istati 
Membri jistrieħu fuq il-kumitati etiċi biex jivvalutaw il-protokoll, pereżempju b’sempliċiment 
notifika lill-awtorità kompetenti minħabba li l-prodott jintuża fl-indikazzjoni liċenzjata tiegħu.

Emenda 316
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fi żmien 30 jum mid-data tal-
validazzjoni għal kull prova klinika bi 
prodott mediċinali investigattiv għal 
terapiji avvanzati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

'Il-prodotti mediċinali investigattivi ta’ terapija avvanzata’ ivarjaw fit-termini tal-fehim 
tagħna u l-fehim fil-professjoni medika, ir-regolaturi u l-industrija. Ħafna Terpaiji Avvanzati 
li ilhom jintużaw għal għexieren ta’ snin m’għadhomx iktar ġodda u ma għandhomx jeħtieġu 
żmien żejjed għall-valutazzjoni. M’għandhiex tkun meħtieġa skeda addizzjonali għat-Terapiji 
Avvanzati fl-intier tagħhom. L-Istati Membri jistgħu jitolbu iktar informazzjoni jekk 
jikkunsidraw li t-Terapija Avvanzata teħtieġ skrutinju addizzjonali

Emenda 317
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fi żmien 30 jum mid-data tal- (c) fi żmien 40 jum iżda mhux qabel 30 
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validazzjoni għal kull prova klinika bi 
prodott mediċinali investigattiv għal 
terapiji avvanzati.

jum wara l-wasla tal-applikazzjoni 
vvalidata b’suċċess għal kull prova klinika 
bi prodott mediċinali investigattiv għal
terapiji avvanzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament għall-iskadenzi għas-sottomissjoni tal-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni 
skont l-Artikolu 14 (3) tar-Regolament propost huwa meħtieġ sabiex jippermetti valutazzjoni 
effettiva tad-dossier ta’ applikazzjoni u tal-kummenti mill-Istati Membri kkonċernati. Fil-
punti (a) sa (c), għandu japplika ż-żmien mill-wasla tal-applikazzjoni vvalidata b’suċċess. 
Huma meħtieġa perjodi ta’ reviżjoni minimi biex jiġi żgurat li l-Istati Membri kkonċernati 
jkollhom żmien biżżejjed biex jipparteċipaw fil-valutazzjoni tal-aċċettabilità skont l-Artikolu 6 
(5).

Emenda 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fi żmien 30 jum mid-data tal-
validazzjoni għal kull prova klinika bi 
prodott mediċinali investigattiv għal 
terapiji avvanzati.

(c) fi żmien 45 jum mid-data tal-
validazzjoni għal kull prova klinika bi 
prodott mediċinali investigattiv għal 
terapiji avvanzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma meħtieġa skadenzi itwal biex jipprovdu żmien biżżejjed għal valutazzjoni xierqa mill-
Istati Membri kkonċernati, inklużi l-Kumitati Etiċi tagħhom. Barra minn hekk, jekk l-Istat 
Membru kkonċernat jonqos milli jwassal l-opinjoni tiegħu dwar il-Parti II tal-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni fiż-żmien, hija l-valutazzjoni tal-Parti I (magħmula mill-Istat Membru 
relatur) li tipprevali, minbarra l-opportunità għall-Istati Membri kkonċernati li jirrifjutaw 
awtorizzazzjoni tal-prova klinika fit-territorju tagħhom fuq ir-raġunijiet tal-analiżi tal-Parti II 
(b’nuqqas ta’ attenzjoni għal aspetti etiċi importanti).

Emenda 319
Philippe Juvin
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, id-data 
tal-valutazzjoni għandha tkun id-data li 
fiha jiġi ppreżentat ir-rapport tal-
valutazzjoni lill-isponser u lill-Istati 
Membri l-oħra kkonċernati.

Għall-finijiet ta' dan il-Kapitolu, id-data 
tal-valutazzjoni għandha tkun id-data li 
fiha jiġi ppreżentat ir-rapport tal-
valutazzjoni lill-isponser u lill-Istati 
Membri l-oħra kkonċernati. Minn din id-
data, ir-rapport ta' evalwazzjoni jkun 
disponibbli fuq il-portal tal-Unjoni 
Ewropea.

Or. fr

Emenda 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sad-data tal-valutazzjoni, kull Stat 
Membru kkonċernat jista' jikkomunika lill-
Istat Membru relatur kull kunsiderazzjoni 
rilevanti għall-applikazzjoni. L-Istat 
Membru relatur għandu jqis kif jixraq 
dawk il-kunsiderazzjonijiet.

5. Sad-data tal-valutazzjoni, kull Stat 
Membru kkonċernat jista' jikkomunika lill-
Istat Membru relatur kull kunsiderazzjoni 
rilevanti għall-applikazzjoni. L-Istat 
Membru relatur għandu jqis kif jixraq 
dawk il-kunsiderazzjonijiet u għandu 
jiddokumentahom fir-rapport tal-
valutazzjoni. Jekk ir-rapport tal-
valutazzjoni tal-Istat Membru relatur 
jiddevja mill-kunsiderazzjonijiet tal-Istati 
Membri kkonċernati, ir-raġunijiet għal 
din id-devjazzjoni għandhom jiġu 
ddikjarati fir-rapport tal-valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni tindirizza aspetti etiċi maġġuri li, skont il-Premessi 
6 u 12, għandhom jiġu rregolati mill-Istati Membri kkonċernati nfushom, ikun aħjar li 
jittieħdu deċiżjonijiet b’konsensus mill-Istati Membri kollha kkonċernati fil-Parti I tar-
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rapport tal-valutazzjoni. Jekk l-Istat Membru relatur jiddevja fir-rapport tal-validazzjoni 
tiegħu mill-kunsiderazzjonijiet tal-Istati Membri kkonċernati, għandhom jiġu spjegati r-
raġunijiet għal din id-devjazzjoni.

Emenda 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, 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
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Sad-data tal-valutazzjoni, kull Stat 
Membru kkonċernat jista' jikkomunika lill-
Istat Membru relatur kull kunsiderazzjoni 
rilevanti għall-applikazzjoni. L-Istat 
Membru relatur għandu jqis kif jixraq 
dawk il-kunsiderazzjonijiet.

5. Sad-data tal-valutazzjoni, kull Stat 
Membru kkonċernat jista' jikkomunika lill-
Istat Membru relatur kull kunsiderazzjoni 
rilevanti għall-applikazzjoni. L-Istat 
Membru relatur għandu jqis kif jixraq 
dawk il-kunsiderazzjonijiet u għandu 
jiddokumentahom fir-rapport tal-
valutazzjoni. Jekk ir-rapport tal-
valutazzjoni tal-Istat Membru relatur 
jiddevja mill-kunsiderazzjonijiet tal-Istati 
Membri kkonċernati, dan għandu 
jiddikkjara r-raġunijiet għal din id-
devjazzjoni fir-rapport tal-valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni titratta aspetti etiċi maġġuri li, skont il-Premessi 6 u 
12, għandhom jiġu rregolati mill-Istati Membri kkonċernati nfushom, ikun aħjar li jittieħdu 
deċiżjonijiet b’konsensus mill-Istati Membri kollha kkonċernati fil-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni. Jekk l-Istat Membru relatur jiddevja fir-rapport tal-valutazzjoni mill-
kunsiderazzjoni tal-Istati Membri kkonċernati, mill-inqas għandu jkun meħtieġ jispjega r-
raġunijiet għal din id-devjazzjoni. It-teħid tad-deċiżjonijiet għandu jkun trasparenti fir-
rapport tal-valutazzjoni.

Emenda 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-rapport ta' valutazzjoni għandu 
jitressaq permezz tal-portal tal-UE fil-bai 
tad-dejta tal-UE u jsir disponibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport ta' valutazzjoni għandu jsir disponibbli għall-pubbliku u jagħti lok għal fiduċja 
min-naħa tal-pubbliku fil-proċess ta' awtorizzazzjoni.

Emenda 323
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Bejn id-data ta' validazzjoni u d-data ta' 
valutazzjoni, l-Istat Membru relatur jista', 
b'mod esklużiv, jitlob spejgazzjonijiet 
addizzjonali mingħand l-isponser, filwaqt 
li jqis il-kunsiderazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 5.

6. Bejn id-data ta' validazzjoni u d-data ta' 
valutazzjoni, l-Istat Membru relatur jista', 
b'mod esklużiv, filwaqt li jqis il-
kunsiderazzjonijiet tiegħu stess u dawk tal-
Istat Membru kkonċernat imsemmija fil-
paragrafu 5, jitlob spjegazzjonijiet 
addizzjonali mingħand l-isponser.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ma tfittixx li tibdel id-dispożizzjoni proposta mill-Kummissjoni fuq il-mertu. Din 
għandha l-għan li t-traduzzjoni Franċiża tkun tinftiehem aktar.

Emenda 324
Anna Rosbach



AM\929471MT.doc 81/84 PE506.159v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jikseb dawk l-ispjegazzjonijiet 
addizzjonali, l-Istat Membru relatur jista'
jissosspendi l-perjodu taż-żmien imsemmi 
fil-paragrafu 4 għal massimu ta’ 10 ijiem
għall-provi kliniċi b'livell baxx ta' intervent 
u għal massimu ta’ 20 jum għall-provi 
għajr il-provi kliniċi b'livell baxx ta' 
intervent.

Sabiex jikseb dawk l-ispjegazzjonijiet 
addizzjonali, l-Istat Membru relatur jista'
jestendi l-perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 4 għal massimu ta’ 20 jum għall-
provi kliniċi b'livell baxx ta' intervent u 
għal massimu ta’ 30 jum għall-provi għajr 
il-provi kliniċi b'livell baxx ta' intervent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskedi ta’ żmien għandhom jippermettu żmien biżżejjed għal valutazzjoni u konsolidazzjoni 
konġunta tat-tweġibiet għal mistoqsijiet riċevuti mill-isponser. Minħabba li l-perjodu ta’ 
valutazzjoni konġunta tal-ispjegazzjonijiet addizzjonali huwa inkluż fl-iskeda taż-żmien estiża 
(20 jew 30) jum, l-iskeda taż-żmien totali għal awtorizzazzjoni ma tinbidilx b’mod sinifikanti.

Emenda 325
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jikseb dawk l-ispjegazzjonijiet 
addizzjonali, l-Istat Membru relatur jista' 
jissosspendi l-perjodu taż-żmien imsemmi 
fil-paragrafu 4 għal massimu ta’ għaxart 
ijiem għall-provi kliniċi b'livell baxx ta'
intervent u għal massimu ta’ 20 jum għall-
provi għajr il-provi kliniċi b'livell baxx ta' 
intervent.

Sabiex jikseb dawk l-ispjegazzjonijiet 
addizzjonali, l-Istat Membru relatur jista' 
jissosspendi l-perjodu taż-żmien imsemmi 
fil-paragrafu 4 għal massimu ta’ għaxart 
ijiem għall-provi kliniċi b'livell baxx ta'
riskju u għall-provi kliniċi b’livell medju 
ta’ riskju li jużaw reġimenti tat-
trattamenti sostnuti b’evidenza 
ppubblikata u/jew bil-linji gwida tat-
trattamenti standard u għal massimu ta’ 
20 jum għall-provi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ riskju u l-provi kliniċi 
b’livell medju ta’ riskju li jużaw reġimenti 
tat-trattamenti sostnuti b’evidenza 
ppubblikata u/jew bil-linji gwida tat-
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trattamenti standard .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċedura aċċellerata għal provi b’livell baxx ta’ riskju (ara l-emenda 8).

Emenda 326
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex jikseb dawk l-ispjegazzjonijiet 
ulterjuri, l-Istat Membru relatur jista'
jissosspendi l-perjodu taż-żmien rilevanti 
msemmi fil-paragrafu 4 għal massimu ta’ 
għaxart ijiem għall-provi kliniċi b'livell 
baxx ta' intervent u għal massimu ta’ 
20 jum għall-provi għajr il-provi kliniċi 
b'livell baxx ta' intervent.

Sabiex jikseb dawk l-ispjegazzjonijiet 
ulterjuri, l-Istat Membru relatur jista'
jissospendi l-perjodu taż-żmien rilevanti 
msemmi fil-paragrafu 4 għal massimu ta’ 
għaxart ijiem għall-provi kliniċi b'livell 
baxx ta' intervent u għal massimu ta’ 
20 jum għall-provi għajr il-provi kliniċi 
b'livell baxx ta' intervent. L-Istat Membru 
relatur jinforma lill-isponser bil-perjodu 
ta' sospensjoni permezz tal-portal
Ewropew.

Or. fr

Emenda 327
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, malli jaslu l-ispjegazzjonijiet 
addizzjonali, il-perjodu taż-żmien li jifdal 
għall-preżentazzjoni tal-Parti I tar-rapport 
tal-valutazzjoni jkun inqas minn tlett ijiem 
fil-każ ta' provi kliniċi b'livell baxx ta'
intervent, u inqas minn ħamest ijiem

Malli jaslu l-ispjegazzjonijiet addizzjonali,
l-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jikkomunikaw sa jumejn qabel id-data ta’ 
rappurtar, kwalunkwe konsiderazzjoni 
lill-Istat Membru relatur. L-Istat Membru 
relatur jikkunsidra dawn il-
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għall-provi għajr il-provi kliniċi b'livell 
baxx ta' intervent, dan għandu jiġi estiż 
għal tlieta u ħamest ijiem rispettivament.

kunsiderazzjonijiet meta jiffinalizza r-
rapport ta’ valutazzjoni. Iż-żmien għall-
valutazzjoni konġunta u għall-
konsolidazzjoni mill-Istati Membri 
kkonċernati u l-Istat Membru relatur tal-
ispjegazzjonijiet addizzjonali m’għandux 
ikun iqsar minn 15-il jum għall-provi 
b’livell baxx ta’ intervent u 20 jum għall-
provi għajr il-provi kliniċi b’livell baxx ta’
intervent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess għall-valutazzjoni tal-ispjegazzjonijiet addizzjonali għandu jirrifletti l-proċess 
għall-valutazzjoni konġunta tal-applikazzjoni. Dan se jiżgura wkoll li jkun hemm żmien 
biżżejjed sabiex l-Istat Membru Relatur iwettaq valutazzjoni tal-bidu u jkun hemm żmien 
biżżejjed għall-valutazzjoni konġunta u l-konsolidazzjoni.

Emenda 328
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru relatur jista’ jestendi 
wkoll iż-żmien imsemmi fil-paragrafi 4 u 
6 għal 60 jum iżjed għall-provi li jinvolvu 
Prodotti Mediċinali ta’ Terapija 
Avvanzata jew terapiji innovattivi oħra, 
għall-fini li ssir konsultazzjoni mal-
kumitati esperti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-iskedi taż-żmien iħallu żmien biżżejjed għall-Istati Membri sabiex meta 
jkun meħtieġ, jiksbu kontribut espert għall-proċess tal-valutazzjoni għall-Prodotti Mediċinali 
ta’ Terapija Avvanzata jew għal terapiji ġodda. Dan huwa possibbli skont id-Direttiva 
attwali.
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Emenda 329
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Jekk l-Istat Membru relatur ma 
jippreżentax ir-rapport tal-valutazzjoni 
tiegħu fil-perjodu taż-żmien previst fil-
paragrafi 4, 6 u 7, il-Parti I tal-prova 
klinika titqies bħala aċċettata mill-Istat 
Membru relatur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Hawn wieħed għandu jiftakar li dan l-abbozz ta’ regolament Ewropew huwa bbażat fuq il-
prinċipju tal-approvazzjoi taċita, prinċipju introdott mid-Direttiva 2001/20/KE. Ir-rispett ta’ 
dan il-prinċipju huwa indispensabbli għaliex dan għandu jippermetti li jkun garantit ir-rispett 
tal-perjodi taż-żmien, li huma essenzjali mhux biss sabiex ikun żgurat aċċess mgħaġġel għat-
trattamenti innovattivi imma wkoll sabiex tinżamm il-kompetittività tar-riċerka klinika 
Ewropea.


