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Emenda 330
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta, għat-territorju tiegħu stess, l-
applikazzjoni fir-rigward tal-aspetti li 
ġejjin:

1. Mingħajr preġudizzju għall-aspetti 
koperti mill-Parti I kif imsemmi fl-
Artikolu 6, kull Stat Membru kkonċernat 
għandu jivvaluta, għat-territorju tiegħu 
stess, l-applikazzjoni fir-rigward tal-aspetti 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta, għat-territorju tiegħu stess, l-
applikazzjoni fir-rigward tal-aspetti li 
ġejjin:

L-evalwazzjonijiet tal-Partijiet I u II 
jitwettqu simultanjament. Kull Stat 
Membru kkonċernat għandu jivvaluta, 
għat-territorju tiegħu stess, l-applikazzjoni 
fir-rigward tal-aspetti li ġejjin:

Or. fr

Emenda 332
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konformità mar-rekwiżiti għall-
kunsens informat kif stabbiliti fil-
Kapitolu V;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dikjarazzjonijiet ma għandhomx rilevanza nazzjonali iżda rilevanza komuni u 
komunitarja. Għaldaqstant, huwa aħjar jekk dawn jiġu mċaqalqa fil-Parti I tal-valutazzjoni

Emenda 333
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konformità mar-rekwiżiti għall-
kunsens informat kif stabbiliti fil-
Kapitolu V;

(a) il-konformità mar-rekwiżiti għall-
protezzjoni tas-soġġetti u l-kunsens
informat kif stabbiliti fil-Kapitolu V;

Or. en

Emenda 334
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-konformità mar-rekwiżiti għall-
kunsens informat kif stabbiliti fil-
Kapitolu V;

(a) il-konformità mar-rekwiżiti għall-
protezzjoni tas-soġġetti u l-kunsens
informat kif stabbiliti fil-Kapitolu V;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jekk il-valutazzjoni etika tiġi limitata biss għall-verifika tal-proċedura ta’ kunsens infurmat, 
dan ma jkunx biżżejjed. Il-proposta tar-regolament għandha tqis id-diversità tal-Istati 
Membri fil-valutazzjoni etika għall-protezzjoni tas-soġġetti, prinċipju li huwa rispettat minn 
diversi strumenti internazzjonali eż. id-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki u l-Konvenzjoni ta’ Oviedo 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina.

Emenda 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-konformità mad-dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi nazzjonali relatati mal-etika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-kumitati tal-etika ma jidhirx li huwa ddefinit b’mod ċar fil-proposta tal-
Kummissjoni. Huwa meħtieġ li jiġi ċċarat li l-valutazzjoni meħtieġa għall-awtorizzazzjoni ta’
prova klinika tinvolvi wkoll aspetti etiċi.

Emenda 336
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-konformità mad-Direttiva 95/46/KE; imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-dikjarazzjonijiet ma għandhomx rilevanza nazzjonali iżda rilevanza komuni u 
komunitarja. Għaldaqstant, huwa aħjar jekk dawn jiġu mċaqalqa fil-parti I tal-valutazzjoni
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Emenda 337
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-konformità mal-Artikolu 46a;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-preġudizzju fir-riżultati skont it-tfassil tal-prova klinika (ittestjar kontra plaċebo għal 
riżultati aħjar) imur ferm kontra l-etika tas-soġġetti u sfortunatament huwa fenomenu komuni 
fir-riċerka medika. Biex jiġi żgurat l-avvanz attwali fix-xjenza, il-prodotti mediċinali ġodda 
jew l-ittestjar mingħajr tikketta ta’ prodotti mediċinali eżistenti għandu jitqabbel mal-
intervent li attwalment ikun ippruvat bħala l-aqwa wieħed (Artikolu 46a). L-ittestjar ta’
prodotti mediċinali kontra plaċebo/l-ebda trattament għandu jsir biss fejn ma jkunx jeżisti 
trattament ieħor.

Emenda 338
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ha) il-konformità mad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali aktar protettivi fi provi kliniċi 
fuq persuni vulnerabbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jitfakkar li dwar il-kwistjoni ta’ protezzjoni tal-persuni vulnerabbli, dan ir-
Regolament għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet restrittivi stabbiliti mill-Istati 
Membri kkonċernati għal kategoriji oħra ta’ persuni vulnerabbli, bħal nisa tqal, li għadhom 
kemm welldu u li qed ireddgħu u individwi mċaħħda mil-libertà tagħhom.
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Emenda 339
Nessa Childers

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) il-konformità mar-rekwiżiti etiċi 
rilevanti għall-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 340
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta l-aċċettabbiltà etika tal-prova 
klinika skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tiegħu. F’dan ir-rigward, kull Stat 
Membru għandu jistabbilixxi Kumitati 
tal-Etika. Fil-każ ta’ provi kliniċi 
multiċentrali, irrispettivament min-numru 
ta’ Kumitati tal-Etika, kull Stat Membru 
kkonċernat għandu jistabbilixxi 
proċedura għall-adozzjoni ta’ opinjoni 
unika.

Or. en

Emenda 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jlesti l-valutazzjoni tiegħu fi żmien għaxart 
ijiem mid-data ta’ validazzjoni. Dan jista’
jitlob, b’raġunijiet ġustifikati, 
spjegazzjonijiet addizzjonali mill-isponser 
rigward l-aspetti msemmija fil-paragrafu 1 
biss f’dak il-perjodu taż-żmien.

2. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jlesti l-valutazzjoni tiegħu fi żmien
għoxrin jum mid-data ta’ validazzjoni. 
Dan jista’ jitlob, b’raġunijiet ġustifikati, 
spjegazzjonijiet addizzjonali mill-isponser 
rigward l-aspetti msemmija fil-paragrafu 1 
biss f’dak il-perjodu taż-żmien.

Or. en

Emenda 342
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kumissjoni Emenda

L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jinforma lill-proponent tal-perjodu ta’
sospensjoni permezz tal-portal Ewropew.

Or. fr

Emenda 343
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-isponser ma jipprovdix 
spjegazzjonijiet addizzjonali fil-perjodu 
taż-żmien stipulat mill-Istat Membru skont 
l-ewwel subparagrafu, l-applikazzjoni 
għandha titqies li ġiet irtirata.  L-irtirar 
għandu japplika biss fir-rigward tal-Istat 
Membru kkonċernat.

Fejn, għad-domanda tal-Istat Membru 
kkonċernat, l-isponser ma jipprovdix 
spjegazzjonijiet addizzjonali fil-perjodu 
taż-żmien stipulat skont l-ewwel 
subparagrafu, l-applikazzjoni għall-prova 
klinika li qiegħda tiġi evalwata għandha 
titqies bħala rtirata. L-irtirar għandu 
japplika biss fir-rigward tal-Istat Membru 
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kkonċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ma għandhiex l-għan li temenda s-sustanza tad-dispożizzjoni proposta mill-
Kummissjoni.  L-għan huwa li t-traduzzjoni Franċiża tkun tinftiehem aktar.

Emenda 344
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru jista’ jestendi l-limiti ta’
żmien imsemmija fil-paragrafi 2 u 3 b’15-
il jum aktar għall-konsultazzjoni mal-
kumitati tal-etika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tirreferix b’mod espliċitu għall-kumitati tal-etika, minkejja li 
r-rwol tagħhom fil-ġudizzju tal-kwistjonijiet etiċi tal-provi kliniċi huwa tal-akbar importanza. 
Għaldaqstant, tkun meħtieġa referenza speċjali għall-kumitati tal-etika, kif ukoll perjodu ta’
żmien addizzjonali sabiex tingħata opportunità biex il-kwistjonijiet etiċi jiġu analizzati b’mod 
xieraq bħala parti mill-proċedura.

Emenda 345
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jagħmilx ir-rapport ta’ valutazzjoni tiegħu 
fiż-żmien previst fil-paragrafi 2 u 3, il-
Parti II għandha titqies aċċettata mill-
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Istat Membru kkonċernat.

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 huwa essenzjali mhux biss sabiex ikun żgurat aċċess mgħaġġel għat-
trattamenti innovattivi imma wkoll sabiex tinżamm il-kompetitività tar-riċerka klinika 
Ewropea.

Emenda 346
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Rapport ta’ valutazzjoni tal-provi kliniċi 

fil-qasam ta’ mard rari
1. Fil-każ speċifiku ta’ provi kliniċi 
f’mard rari kif iddefinit fir-Regolament 
(KE) Nru 141/2000 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti 
mediċinali orfni, l-Istat Membru relatur 
għandu jfittex l-opinjoni esperta tal-
Grupp ta’ Ħidma għal Konsulenza 
Xjentifika tal-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini dwar il-mard jew il-grupp ta’
mard ikkonċernat mill-prova klinika, 
inkluż dwar aspetti koperti mill-Parti II 
tal-valutazzjoni.
2. Għall-finijiet ta’ valutazzjoni tal-aspetti 
msemmija fl-Artikolu 7, l-Istat Membru 
relatur għandu jinnotifika l-opinjoni tal-
Grupp ta’ Ħidma ta’ Konsulenza 
Xjentifika lill-Istati Membri kkonċernati 
mingħajr dewmien żejjed.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ mard rari, il-kompetenza meħtieġa għall-valutazzjoni ta’ applikazzjoni, 
ġeneralment hija skarsa fuq livell nazzjonali. Għalhekk jista’ jkun utli li tiġi mfittxija fuq livell 
Ewropew. Sabiex l-Istat Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati jiġu megħjuna 
jipprovdu valutazzjoni infurmata tajjeb tal-applikazzjoni, l-Istat Membru relatur għandu 
jikkonsulta lill-Grupp ta’ Ħidma għal Konsulenza Xjentifika tal-EMA li qiegħed f’pożizzjoni 
aħjar sabiex jipprovdi l-għarfien meħtieġ.

Emenda 347
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – titlu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-Deċiżjoni dwar il-prova klinika Id-Deċiżjoni finali dwar il-prova klinika

Or. fr

Emenda 348
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jinnotifika lill-isponser permezz tal-Portal 
tal-UE dwar jekk il-prova klinika hijiex 
awtorizzata, jekk hijiex awtorizzata iżda 
suġġetta għal kundizzjonijiet, jew jekk l-
awtorizzazzjoni hijiex rifjutata.

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jinnotifika lill-isponser permezz tal-Portal 
tal-UE dwar id-deċiżjoni finali tiegħu jekk 
il-prova klinika hijiex awtorizzata, jekk 
hijiex awtorizzata iżda suġġetta għal 
kundizzjonijiet, jew jekk l-awtorizzazzjoni 
hijiex rifjutata

Or. fr

Emenda 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 In-notifika għandha ssir permezz ta’
deċiżjoni waħda fi żmien għaxart ijiem 
mid-data tal-valutazzjoni jew fl-aħħar jum 
tal-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 7, 
skont liema minnhom tkun l-aktar tard.

In-notifika għandha ssir permezz ta’
deċiżjoni waħda li tkun tinkludi diġà l-
opinjonijiet tal-Kumitat tal-Etika 
kkonċernat, fi żmien għaxart ijiem mid-
data tal-valutazzjoni jew fl-aħħar jum tal-
valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 7, skont 
liema minnhom tkun l-aktar tard.

Or. en

Emenda 350
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-kundizzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni jistgħu jiġu relatati biss 
ma’ aspetti koperti mill-Artikolu 7(1). 
Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 87, 
ma tista’ tintalab l-ebda sottomissjoni jew 
approvazzjoni addizzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni kondizzjonali kif inhi miktuba bħalissa hija vaga wisq u għandha tiġi 
limitata.

Emenda 351
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Minkejja l-ewwel subparagrafu, l-Istat 
Membru kkonċernat jista’ ma jaqbilx mal-
konklużjoni tal-Istat Membru relatur fuq 
ir-raġunijiet li ġejjin biss:

Minkejja l-ewwel subparagrafu, l-Istat 
Membru kkonċernat jista’ ma jaqbilx li 
jaċċetta l-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni fuq ir-raġunijiet li ġejjin biss:

Or. en

Emenda 352
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) raġunijiet xjentifiċi relatati mal-
aspetti ddikjarata fl-Artikolu 6(1);

Or. en

Emenda 353
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) is-sigurtà tas-soġġett, b’mod 
partikolari fir-rigward tal-kriterji tal-
inklużjoni jew nuqqas ta’ inklużjoni fil-
prova, u l-proċeduri ta’ sorveljanza 
previsti fil-prova klinika proposta;

Or. en

Emenda 354
Alda Sousa
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) tħassib etiku fondat li joħroġ mill-
valutazzjoni tal-paragrafu 1 tal-
Artikolu 6;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi inkluż it-tħassib etiku li joħroġ mill-valutazzjoni tal-Parti 1 bħala nonparteċipazzjoni

Emenda 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt bb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) ir-rifjut min-naħa tal-Kumitat tal-
Etika li japprova t-twettiq tal-prova 
klinika fl-Istat Membru kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu ma jipparteċipawx fi prova klinika minħabba 
raġunijiet etiċi. Deċiżjoni negattiva mill-Kumitat tal-Etika fi Stat Membru kkonċernat 
għandha neċessarjament tirriżulta f’awtorizzazzjoni tal-prova klinika li ma tkunx qiegħda 
tingħata għall-Istat Membru inkwistjoni.

Emenda 356
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3



AM\929473MT.doc 15/71 PE506.160v02-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jaqbilx mal-konklużjoni fuq il-bażi tal-
punt (a) tat-tieni subparagrafu, dan 
għandu jikkomunika n-nuqqas ta’ qbil 
tiegħu, flimkien ma’ ġustifikazzjoni 
dettaljata msejsa fuq argumenti xjentifiċi 
u soċjoekonomiċi, u sommarju tagħhom,
permezz tal-Portal tal-UE, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri kollha u 
lill-isponser.

Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jaqbilx 
mal-konklużjoni tal-Istat Membru relatur, 
dan għandu jikkomunika n-nuqqas ta’ qbil 
tiegħu, permezz tal-Portal tal-UE, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri kollha u 
lill-isponser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Piż sproporzjonat għall-Istat Membri meta wieħed iqis l-iskeda ta’ żmien qasira.

Emenda 357
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jaqbilx mal-konklużjoni fuq il-bażi tal-punt
(a) tat-tieni subparagrafu, dan għandu 
jikkomunika n-nuqqas ta’ qbil tiegħu, 
flimkien ma’ ġustifikazzjoni dettaljata 
msejsa fuq argumenti xjentifiċi u 
soċjoekonomiċi, u sommarju tagħhom, 
permezz tal-Portal tal-UE, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri kollha u 
lill-isponser.

Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jaqbilx 
mal-konklużjoni tal-Istat Membru relatur
fuq il-bażi tal-punt (a) tat-tieni 
subparagrafu, dan għandu jikkomunika n-
nuqqas ta’ qbil tiegħu, flimkien ma’
ġustifikazzjoni dettaljata msejsa fuq 
argumenti xjentifiċi u soċjoekonomiċi, u 
sommarju tagħhom, permezz tal-Portal tal-
UE, lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri 
kollha u lill-isponser.

Or. fr

Emenda 358
Antonyia Parvanova
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jaqbilx mal-konklużjoni fuq il-bażi tal-punt
(a) tat-tieni subparagrafu, dan għandu 
jikkomunika n-nuqqas ta’ qbil tiegħu, 
flimkien ma’ ġustifikazzjoni dettaljata 
msejsa fuq argumenti xjentifiċi u 
soċjoekonomiċi, u sommarju tagħhom, 
permezz tal-Portal tal-UE, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri kollha u 
lill-isponser.

Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jaqbilx 
mal-konklużjoni fuq il-bażi tal-punt (a) tat-
tieni subparagrafu, dan għandu 
jikkomunika n-nuqqas ta’ qbil tiegħu, 
flimkien ma’ ġustifikazzjoni dettaljata 
msejsa fuq argumenti xjentifiċi u 
soċjoekonomiċi, u sommarju tagħhom, 
permezz tal-Portal tal-UE, lill-
Kummissjoni, lill-Istati Membri kollha u 
lill-isponser. Ir-raġunijiet għan-nuqqas 
ta’ ftehim għandhom jitqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Nuqqas ta’ ftehim minn Stat Membru bil-konklużjoni abbażi ta’ punt (a) tat-tieni 
subparagrafu għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku sabiex tiġi żgurata t-
trasparenza u l-informazzjoni pubblika dwar deċiżjoni relatata ma’ rifjut għal awtorizzazzjoni 
ta’ prova klinika fuq livell nazzjonali.

Emenda 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja l-ewwel u t-tieni subparagrafi, 
f’każ ta’ kunflitt ieħor, l-Istati Membri 
involuti għandhom jippruvaw jaqblu dwar 
konklużjoni. Jekk ma tinstab l-ebda 
konklużjoni, il-Kummissjoni għandha 
tieħu deċiżjoni dwar il-konklużjoni wara li 
tkun semgħet l-Istati Membri involuti, u, 
jekk ikun xieraq, wara li tkun ħadet parir 
mill-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni tal-Istat Membru relatur hija vinkolanti għall-oħrajn. Jista’ jiġri li Stat Membru 
relatur jappoġġja prova klinika filwaqt li l-awtoritajiet u l-kumitati tal-etika tal-biċċa l-kbira 
tal-Istati Membri kkonċernati ma jagħmlux dan. Anki jekk l-awtoritajiet u l-kumitati etiċi 
jaħdmu flimkien biex isibu ftehim, għandu jkun hemm soluzzjoni biex jiġu solvuti l-kunflitti. Il-
Kummissjoni hija responsabbli mill-iskrutinju tal-PE u l-Kunsill, u għalhekk hija awtorizzata 
aħjar biex tieħu deċiżjoni bħal din milli mill-Istat Membru relatur. Peress li huwa previst biss 
f’ċirkostanzi straordinarji, iż-żmien addizzjonali meħtieġ huwa aċċettabbli.

Emenda 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jaqbilx mal-konklużjoni tal-Istat Membru 
relatur fuq il-bażi tad-disposizzjonijiet tal-
paragrafu 2, punti a) u b), il-prova klinika 
ma tistax issir fl-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-test propost mill-Kummissjoni (Artikolu 8, paragrafu 2) jippermetti lil Stat Membru 
kkonċernat li jikkontesta d-deċiżjoni li jiġi awtorizzat test meħuda mill-Istat Membru relatur, 
iżda ma jindikax il-konsegwenza. L-emenda tagħmilha ċara li, f’dan il-każ, l-Istat Membru 
jista’ jinqata’ ("opt out") mill-konklużjonijiet tal-Istat Membru relatur u l-prova ma tistax 
issir fl-Istat Membru kkonċernat.

Emenda 361
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn, fir-rigward tal-Parti I tar-rapport 
tal-valutazzjoni, il-prova klinika tkun 
aċċettabbli jew aċċettabbli iżda suġġetta 
għal kundizzjonijiet, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jinkludi fid-deċiżjoni 
tiegħu l-konklużjoni tiegħu dwar il-Parti II 
tar-rapport tal-valutazzjoni.

3. Fejn, fir-rigward tal-Parti I tar-rapport 
tal-valutazzjoni, il-prova klinika tkun 
aċċettabbli jew aċċettabbli iżda suġġetta 
għal kundizzjonijiet, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jinkludi fid-deċiżjoni 
tiegħu l-konklużjoni tiegħu dwar il-Parti II 
tar-rapport tal-valutazzjoni. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jissottometti 
kemm il-Parti I kif ukoll il-Parti II tar-
rapport tal-valutazzjoni, inkluż il-
konklużjonijiet tagħhom, lill-isponser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sottomissjoni ta’ żewġ partijiet tar-rapport tal-valutazzjoni se tiċċara ulterjorment il-
proċess ta’ valutazzjoni.

Emenda 362
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artiklu 8 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kommissjoni Emenda

3a. Fil-każ ta’ rifjut minn Stat Membru 
kkonċernat dwar il-Parti II, l-isponser 
għandu l-possibilità li jappella darba ma’
dan l -Istat Membru kkonċernat permezz 
tal-portal tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-
Artikolu 77. L-isponser għandu l-
possibiltà li jibgħat spjegazzjonijiet 
addizzjonali fi żmien 7 ijiem. L-Istat 
Membru kkonċernat jevalwa għat-tieni 
darba, għat-territorju tiegħu, l-aspetti 
msemmija fl-Artikolu 7 paragrafu 1 u jqis 
l-ispjegazzjonijiet addizzjonali mogħtija 
mill-isponser.
L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jikkonkludi l-valutazzjoni tiegħu fi żmien 
sebat ijiem mid-data tal-wasla tal-



AM\929473MT.doc 19/71 PE506.160v02-00

MT

ispjegazzjonijiet addizzjonali. Jekk, fi 
żmien sebat ijiem, l-Istat Membru 
kkonċernat jirrifjuta jew ma jipprovdix 
konklużjoni dwar il-Parti II, l-
applikazzjoni tiġi kkunsidrata miċħuda 
b’mod definittiv u l-prova ma ssirx fl-Istat 
Membru kkonċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tintroduċi possibilità ta’ appell għall-isponser fil-qafas tal-
proċedura tal-evlawazzjoni tal-Parti II. Din il-possibilità ta’ appell għandha tippermetti lill-
isponser li jiġġustifika jew li jispjega għall-aħħar darba l-aspetti tal-prova klinika li 
jirriżultaw mill-Parti II lill-Istat Membru kkonċernat. Sabiex il-proċedura ta’ valutazzjoni ma 
tiġix ittardjata b’mod abbużiv, din il-possibilità ta’ appell hija kontrobilanċjata mill-prinċipju 
tal-approvazzjoni taċita.

Emenda 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser bid-deċiżjoni 
tiegħu fil-perjodi taż-żmien imsemmija fil-
paragrafu 1, il-konklużjoni dwar il-Parti I 
tar-rapport tal-valutazzjoni għandha titqies 
bħala d-deċiżjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat dwar l-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni tal-prova klinika.

4. Fir-rigward tal-provi kliniċi b’livell 
baxx ta’ intervent, fil-każ li l-Istat Membru 
kkonċernat ma jkunx innotifika lill-
isponser bid-deċiżjoni tiegħu fil-perjodi 
taż-żmien imsemmija fil-paragrafu 1, il-
konklużjoni dwar il-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni għandha titqies bħala d-
deċiżjoni tal-Istat Membru kkonċernat 
dwar l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
tal-prova klinika, sakemm din tqieset 
bħala prova klinika b’livell baxx ta’
intervent skont l-Artikolu 5(2).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni taċita tal-provi kliniċi skont dan il-paragrafu (ibbażata unikament fuq l-
applikazzjoni tal-Parti I) tinvolvi riskju ogħla għas-soġġetti u għalhekk għandha tiġi limitata 
għal provi kliniċi b’livell baxx ta’ intervent.

Emenda 364
Elena Oana Antonescu

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser bid-deċiżjoni 
tiegħu fil-perjodi taż-żmien imsemmija fil-
paragrafu 1, il-konklużjoni dwar il-Parti I 
tar-rapport tal-valutazzjoni għandha 
titqies bħala d-deċiżjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat dwar l-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni tal-prova klinika.

4. L-Istat Membru kkonċernat għandu 
jinnotifika lill-isponser bid-deċiżjoni 
tiegħu fil-perjodi taż-żmien imsemmija fil-
paragrafu 1. Prova klinika tista’ tinbeda 
biss wara li l-Istat Membru kkonċernat
ikun innotifika lill-isponser permezz tal-
Portal tal-UE li l-prova klinika ġiet 
awtorizzata.

Or. en

Emenda 365
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri kkonċernati ma 
għandhomx jitolbu spjegazzjonijiet 
addizzjonali mingħand l-isponser wara d-
data ta’ valutazzjoni.

5. L-Istati Membri kkonċernati jistgħu
jitolbu spjegazzjonijiet addizzjonali 
mingħand l-isponser wara d-data ta’
valutazzjoni għall-iskop li jwettqu 
monitoraġġ kontinwu tal-etika u s-sigurtà 
tar-riċerka klinika fuq il-bnedmin.

Or. sl
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Emenda 366
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Wara d-data tan-notifika, sakemm l-
awtorizzazzjoni tiġi rifjutata mill-Istat 
Membru kkonċernat, l-ebda valutazzjoni 
jew deċiżjoni oħra ma għandha 
tipprevjeni lill-isponser milli jagħti bidu 
għall-prova klinika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li ladarba d-deċiżjoni waħdanija tkun innotifikata mill-Istat Membru 
kkonċernat, l-isponser jista’ jibda l-prova klinika.

Emenda 367
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni Il-persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni tal-
Parti I u tal-Parti II tal-fajl tal-
applikazzjoni

Or. fr

Emenda 368
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-
applikazzjoni ma jkollhomx kunflitti ta’
interess, ikunu indipendenti mill-isponser, 
mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova u mill-
investigaturi involuti, kif ukoll ikunu ħielsa 
minn kull influwenza żejda oħra.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalidaw u jivvalutaw il-
Partijiet I u II tal-applikazzjoni ma 
jkollhomx kunflitti ta’ interess, ikunu 
indipendenti mill-isponser, mill-istituzzjoni 
tas-sit tal-prova u mill-investigaturi 
involuti, kif ukoll ikunu ħielsa minn kull 
influwenza żejda oħra

Or. fr

Emenda 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-
applikazzjoni ma jkollhomx kunflitti ta’
interess, ikunu indipendenti mill-isponser, 
mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova u mill-
investigaturi involuti, kif ukoll ikunu ħielsa 
minn kull influwenza żejda oħra.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-
applikazzjoni ma jkollhomx kunflitti ta’
interess, ikunu indipendenti mill-isponser, 
mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova u mill-
investigaturi involuti, kif ukoll ikunu ħielsa 
minn kull influwenza żejda oħra. L-ismijiet 
u d-dikjarazzjonijiet tal-interessi tal-
persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-
applikazzjonijiet tal-provi kliniċi 
għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Żieda fit-trasparenza għall-proċess ta’ teħid tad-deċiżjonijiet għall-validazzjoni u l-
valutazzjoni tal-prova klinika tikkontribwixxi għall-integrità u l-indipendenza tad-deċiżjonijiet 
meħuda, u għandha fl-aħħar nett issaħħaħ il-fiduċja u l-kunfidenza fl-awtoritajiet pubbliċi 
responsabbli fuq livell nazzjonali.
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Emenda 370
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-
applikazzjoni ma jkollhomx kunflitti ta’
interess, ikunu indipendenti mill-isponser, 
mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova u mill-
investigaturi involuti, kif ukoll ikunu ħielsa 
minn kull influwenza żejda oħra.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-
applikazzjoni ma jkollhomx kunflitti ta’
interess, ikunu indipendenti mill-isponser, 
mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova u mill-
investigaturi involuti, kif ukoll ikunu ħielsa 
minn kull influwenza żejda oħra. Fejn 
ikun possibbli, il-persuni li jivvalidaw l-
applikazzjonijiet għandhom għaldaqstant 
jippubblikaw fid-database tal-UE, 
dikjarazzjoni tal-interessi tagħhom, jew 
dikjarazzjoni li ma għandhom l-ebda 
interess.

Or. en

Emenda 371
Erik Bánki

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-
applikazzjoni ma jkollhomx kunflitti ta’
interess, ikunu indipendenti mill-isponser, 
mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova u mill-
investigaturi involuti, kif ukoll ikunu ħielsa 
minn kull influwenza żejda oħra.

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-
applikazzjoni ma jkollhomx kunflitti ta’
interess, ikunu indipendenti mill-isponser, 
mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova u mill-
investigaturi involuti, kif ukoll ikunu ħielsa 
minn kull influwenza żejda oħra. Il-
curriculum vitae u d-dikjarazzjoni tal-
interessi tal-persuni li jivvalidaw u 
jivvalutaw l-applikazzjoni għandhom jiġu 
ppubblikati fuq il-portal tal-UE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tintlaħaq trasparenza sħiħa tal-provi kliniċi, huwa meħtieġ li l-curriculum vitae u d-
dikjarazzjoni tal-interessi tal-persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-applikazzjoni titqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku. Dan għandu jsir permezz tal-portal tal-UE hekk kif dan se 
jservi bħala interfaċċa għall-proċedura sħiħa, skont il-proposta.

Emenda 372
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalidaw u jivvalutaw l-
applikazzjoni ma jkollhomx kunflitti ta’
interess, ikunu indipendenti mill-isponser, 
mill-istituzzjoni tas-sit tal-prova u mill-
investigaturi involuti, kif ukoll ikunu ħielsa 
minn kull influwenza żejda oħra.

1. Bord ta’ reviżjoni istituzzjonali (IRB) / 
kumitat tal-etika indipendenti (IEC) jieħu 
ħsieb il-valutazzjoni deskritta f’dan il-
kapitolu. Skont ir-regoli li jirregolaw il-
kompożizzjoni u r-responsabbiltajiet tal-
IRB/IECs, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li l-persuni li jivvalidaw u 
jivvalutaw l-applikazzjoni ma jkollhomx 
kunflitti ta’ interess, ikunu indipendenti 
mill-isponser, mill-istituzzjoni tas-sit tal-
prova u mill-investigaturi involuti, kif 
ukoll ikunu ħielsa minn kull influwenza 
żejda oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif intqal qabel, il-valutazzjoni etika għandha tkun parti mill-valutazzjoni u ma tistax titqies 
b’mod separat.

Emenda 373
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b’mod konġunt minn
għadd raġonevoli ta’ persuni li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni tal-Parti II ssir b’mod 
konġunt minn grupp li mill-inqas nofs il-
persuni fih jissodisfaw il-kundizzjonijiet 
definiti fl-Artikolu 46 ta’ dan ir-
Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 9(2) għandu jkun emendat għal aktar ċarezza. L-espressjoni "li kollettivament 
ikollhom il-kwalifiki u l-esperjenza meħtieġa" proposta mill-Kummissjoni hija impreċiża u 
suġġetta għal interpretazzjonijiet differenti.

Emenda 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b’mod konġunt minn 
għadd raġonevoli ta’ persuni li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b’mod konġunt minn 
għadd raġonevoli ta’ persuni li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa. Minbarra dan, 
għandhom jitqiesu l-opinjonijiet tal-
Kumitat tal-Etika kkonċernat.

Or. en

Emenda 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b’mod konġunt minn 
għadd raġonevoli ta’ persuni li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa.

2. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b’mod konġunt minn 
għadd raġonevoli ta’ persuni, inkluż 
numru sinifikanti ta’ tobba, li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa.

Or. en

Emenda 376
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-valutazzjoni, għandha titqies l-
opinjoni ta’ mill-inqas persuna waħda li l-
qasam ta’ interess prinċipali tagħha ma 
jkunx xjentifiku. Għandha titqies l-
opinjoni ta’ mill-inqas pazjent wieħed.

3. Fil-valutazzjoni, għandha titqies l-
opinjoni ta’ Kumitat tal-Etika. Għandhom 
jiddaħħlu fis-seħħ proċeduri biex l-
isponser ikun jista’ jagħmel appell. Il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa linji 
gwida dwar l-involviment tal-pazjenti 
abbażi ta’ prattiki tajba eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa ċar mid-diskussjonijiet ma’ xi Kumitati tal-Etika matul l-avvenimenti organizzati mill-
EFGCP, li jsibu xi termini ġenerali, bħal “jitqiesu”, vagi, u għaldaqstant huma konxji li l-
awtorizzazzjonijiet jingħataw għal prova li evalwaw b’mod negattiv. Din ċertament mhijiex l-
intenzjoni ta’ din l-emenda, u għalhekk nipproponu din il-formulazzjoni l-ġdida biex 
nipprovdu kjarifika addizzjonali.

Emenda 377
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-valutazzjoni, għandha titqies l-
opinjoni ta’ mill-inqas persuna waħda li l-
qasam ta’ interess prinċipali tagħha ma 
jkunx xjentifiku. Għandha titqies l-opinjoni 
ta’ mill-inqas pazjent wieħed.

3. Fil-valutazzjoni, għandha titqies l-
opinjoni ta’ mill-inqas persuna waħda li l-
qasam ta’ interess prinċipali tagħha ma 
jkunx xjentifiku. Għandha titqies l-opinjoni 
ta’ mill-inqas pazjent wieħed. Kumitat tal-
Etika indipendenti, kif imsemmi fid-
Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki u l-ICH-GCP, 
għandhom jiġu involuti fil-valutazzjoni 
ta’ kull prova klinika.

Or. en

Emenda 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-valutazzjoni għandha titqies l-
opinjoni ta’, mill-inqas, persuna waħda li 
l-qasam prinċipali ta’ nteress tagħha 
mhuwiex xjentifiku u dik ta’, mill-inqas, 
pazjent wieħed.

3. Fil-valutazzjoni, għandha titqies l-
opinjoni ta’ kumitat tal-etika indipendenti 
f’livell nazzjonali.

Or. es

Emenda 379
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-valutazzjoni għandha titqies l-
opinjoni ta’, mill-inqas, persuna waħda li 
l-qasam prinċipali ta’ nteress tagħha 
mhuwiex xjentifiku u dik ta’, mill-inqas, 

3. Fil-valutazzjoni, għandha titqies l-
opinjoni ta’ kumitat tal-etika.
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pazjent wieħed.

Or. es

Emenda 380
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni, fi żmien sena wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
għandha tippubblika linji gwida għall-
Istati Membri dwar il-Kumitati tal-Etika 
sabiex tissimplifika l-proċeduri u 
tiffaċilita t-twettiq tal-provi f’diversi Stati 
Membri, mingħajr ma tikkomprometti s-
sigurtà tas-soġġetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tipproponi linji gwida għall-Kumitati tal-Etika bbażati fuq l-aqwa 
prattiki fl-Istati Membri sabiex tissimplifika u tiffaċilita kooperazzjoni aħjar bejn l-Istati 
Membri.

Emenda 381
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn is-suġġetti jkunu minuri, għandha 
tingħata kunsiderazzjoni speċifika lill-
valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta’ prova klinika fuq il-
bażi tal-kompetenza pedjatrika jew wara li 

1. Fejn is-suġġetti jkunu minuri, għandha 
tingħata kunsiderazzjoni speċifika lill-
valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta’ prova klinika fuq il-
bażi tal-kompetenza pedjatrika jew wara li 
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jittieħed parir dwar il-problemi kliniċi, etiċi 
u psikosoċjali fil-qasam tal-pedjatrija.

jittieħed parir dwar il-problemi kliniċi, etiċi 
u psikosoċjali fil-qasam tal-pedjatrija, 
skont l-E11tat-Tema tal-ICH u r-
Rakkomandazzjonijiet dwar l-Etika tal-
UE (KE, 2008).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-linja gwida tal-E11 tat-Tema tal-ICH maqbula fuq livell internazzjonali kif ukoll ir-
Rakkomandazzjonijiet mill-Kummissjoni Ewropea jirrappreżentaw id-dokumenti ta’ referenza 
għall-valutazzjoni ta’ prova klinika pedjatrika.

Emenda 382
Esther de Lange

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn is-suġġetti jkunu minn gruppi ta’
popolazzjoni vulnerabbli oħra, inkluż l-
anzjani, persuni fraġli u persuni bid-
dimenzja, għandha tingħata 
kunsiderazzjoni speċifika għall-
valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta’ prova klinika abbażi 
tal-għarfien espert minn professjonisti fil-
qasam partikolari, jew wara li jittieħed 
parir dwar problemi kliniċi, etiċi u 
psikosoċjali fil-qasam.

Or. en

Emenda 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta l-prova klinika tikkonċerna 
kategoriji oħra ta’ parteċipanti li huma 
kkunsidrati persuni vulnerabbli skont il-
liġi nazzjonali, applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta’ prova klinika tiġi 
evalwata fid-dawl tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tal-Istati Membri kkonċernati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jitfakkar li fil-qasan tal-protezzjoni tal-persuni vulnerabbli, dan ir-Regolament 
għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet previsti, mill-Istati Membri kkonċernati, għal 
kategoriji oħra ta’ persuni vulnerabbli, pereżempju n-nisa tqal, li għadhom kemm welldu u li 
qegħdin ireddgħu u l-persuni mċaħħda mil-libertà tagħhom.

Emenda 384
Andrés Perelló Rodríguez

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta s-suġġetti ta’ prova jappartjenu 
għal gruppi ta’ popolazzjoni vulnerabbli, 
għandha tingħata attenzjoni speċifika lill-
valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta’ prova klinika mill-
esperjenza li jkollu fuq il-marda rilevanti, 
is-sitwazzjoni medika jew soċjali tas-
suġġett jew ifittex parir dwar il-problemi 
kliniċi, etiċi u psikosoċjali speċifiċi ta’
dan il-qasam.

Or. es

Emenda 385
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar il-protezzjoni tas-soġġetti tal-provi 
kliniċi huma aktar komprensivi mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom japplikaw il-miżuri l-aktar 
protettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk f’xi Stati Membri japplikaw regoli aktar protettivi (jiġifieri fi Franza għal nisa tqal), 
dawn għandhom ikomplu japplikaw kif inhu previst fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 3 tad-
Direttiva 2001/20/KE.

Emenda 386
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 10 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn id-dispożizzjonijiet nazzjonali 
dwar il-protezzjoni tas-soġġetti tal-provi 
kliniċi huma aktar komprensivi mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom japplikaw il-miżuri l-aktar 
protettivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn jeżistu regoli protettivi nazzjonali speċifiċi għal gruppi vulnerabbli, dawn għandhom 
jiġu rispettati.

Emenda 387
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11 imħassar
Il-preżentazzjoni u l-valutazzjoni tal-
applikazzjonijiet limitati għall-aspetti 

koperti mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni

Fejn l-isponser jitlob hekk, l-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni tal-prova klinika, il-
valutazzjoni tagħha u d-deċiżjoni 
għandhom ikunu limitati għall-aspetti 
koperti mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni.
Wara n-notifika tad-deċiżjoni dwar l-
aspetti koperti mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, l-isponser jista’ japplika għal 
awtorizzazzjoni limitata għall-aspetti 
koperti mill-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni. F’dan il-każ, dik l-
applikazzjoni għandha tiġi vvalutata skont 
l-Artikolu 7 u l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu 
rigward il-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni skont l-Artikolu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjonijiet xjentifiċi u etiċi ma għandhomx ikunu skonessi fir-rapport tal-valutazzjoni, 
li fil-fatt hu dak li se jiġri jekk il-proċedura ta’ valutazzjoni sħiħa tkun tista’ tinqasam fi tnejn 
u jitħalla barra r-rekwiżit ta’ valutazzjoni skont l-Artikolu 6.

Emenda 388
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu -1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evalwazzjonijiet tal-Partijiet I u II 
jitwettqu simultanjament.

Or. fr

Emenda 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn l-isponser jitlob hekk, l-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni tal-prova klinika, il-
valutazzjoni tagħha u d-deċiżjoni 
għandhom ikunu limitati għall-aspetti 
koperti mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni.

Fejn l-isponser jitlob hekk, l-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni tal-prova klinika
għandha tkun limitata għall-aspetti koperti 
mill-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni.

Or. en

Emenda 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Wara n-notifika tad-deċiżjoni dwar l-
aspetti koperti mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, l-isponser jista’ japplika għal 
awtorizzazzjoni limitata għall-aspetti 
koperti mill-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni. F’dan il-każ, dik l-
applikazzjoni għandha tiġi vvalutata skont 
l-Artikolu 7 u l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu 
rigward il-Parti II tar-rapport tal-

Wara n-notifika tad-deċiżjoni dwar l-
aspetti koperti mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, l-isponser għandu japplika 
għal awtorizzazzjoni limitata għall-aspetti 
koperti mill-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni. F’dan il-każ, dik l-
applikazzjoni għandha tiġi vvalutata skont 
l-Artikolu 7 u l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu 
rigward il-Parti II tar-rapport tal-
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valutazzjoni skont l-Artikolu 8. valutazzjoni skont l-Artikolu 8. Jekk ma 
tingħatax approvazzjoni għall-Parti I jew 
II tad-dossier tal-applikazzjoni, dan 
għandu jwassal għar-rifjut tal-
awtorizzazzjoni tal-prova klinika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-proposta jagħmel Parti II tad-dossier tal-applikazzjoni mhux obbligatorja peress li 
l-isponser “jista’ japplika” (jew le) għall-awtorizzazzjoni koperta skont il-Parti II. Jekk l-
isponser jiddeċiedi li ma jagħmilx hekk, id-deċiżjoni tkun ibbażata fuq l-analiżi tal-Parti I 
biss. Dan iħalli barra mill-valutazzjoni aspetti etiċi importanti li huma koperti mill-Parti II, u 
dan huwa inaċċettabbli. Framment miżjud għal ċarezza legali.

Emenda 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 11a
L-applikazzjonijiet għall-provi kliniċi 
għandhom jiġu prijoritizzati mill-Istati 
Membri biex fejn ikun possibbli, itejbu l-
iskedi ta’ żmien iddefiniti meta l-prova 
klinika hija relatata ma’ kundizzjoni li 
hija marda rari jew rari ħafna, bħala tali, 
hija soġġetta għal piż amministrattiv 
sinifikanti minħabba l-popolazzjonijiet ta’
pazjenti estremament żgħar. Mard rari u 
rari ħafna huwa ddefinit bħala gravi, 
debilitanti u ħafna drabi bħala mard 
fatali li jaffettwa anqas minn 5 persuni 
minn kull 10 000 jew anqas minn persuna 
waħda minn kull 50 000 fl-Unjoni 
rispettivament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li tingħata prijorità lil ċerti applikazzjonijiet għal provi kliniċi skont l-iskedi ta’
żmien u l-miżuri miftiehma li għandhom jiġu adottati f’dan ir-Regolament, sabiex tittejjeb is-
sitwazzjoni għall-pazjenti li jsofru minn mard sever u ta’ theddida għall-ħajja li hu rari u rari 
ħafna.

Emenda 392
Edite Estrela

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu huwa bla ħsara għall-
possibbiltà, wara rifjut tal-għoti ta’
awtorizzazzjoni jew l-irtirar ta’
applikazzjoni, li l-isponser jippreżenta 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni lil 
kwalunwe Stat Membru kkonċernat fejn 
beħsiebu jwettaq il-prova klinika. Dik l-
applikazzjoni għandha titqies bħala
applikazzjoni ġdida għall-awtorizzazzjoni 
ta’ prova klinika oħra.

Dan il-Kapitolu huwa bla ħsara għall-
possibbiltà, wara rifjut tal-għoti ta’
awtorizzazzjoni jew l-irtirar ta’
applikazzjoni, li l-isponser jippreżenta 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni lil 
kwalunwe Stat Membru fejn beħsiebu 
jwettaq il-prova klinika. Dik l-
applikazzjoni għandha titqies bħala
sottomissjoni mill-ġdid tal-applikazzjoni
għall-awtorizzazzjoni ta’ prova klinika 
oħra. Din għandha tiġi akkumpanjata 
minn kwalunkwe rapport ta’ valutazzjoni 
preċedenti, mill-kunsiderazzjonijiet tal-
Istati Membri kkonċernati, u għandha 
tenfasizza l-bidliet jew ir-raġunijiet li 
jiġġustifikaw is-sottomissjoni mill-ġdid 
tad-dossier tal-applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta, din tippermetti lill-isponsers jagħżlu “bir-reqqa” l-Istati Membri l-aktar 
permissivi, b’mod partikolari meta r-raġunament xjentifiku għal prova klinika tqies dubjuż 
mill-Istati Membri involuti fl-applikazzjoni inizjali. Li s-sottomissjoni mill-ġdid tal-
applikazzjoni tkun akkumpanjata mir-rekord tagħha huwa essenzjali biex jiġu evitati piżijiet 
burokratiċi mhux meħtieġa u jiġi evitat xogħol doppju.



PE506.160v02-00 36/71 AM\929473MT.doc

MT

Emenda 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu huwa bla ħsara għall-
possibbiltà, wara rifjut tal-għoti ta’
awtorizzazzjoni jew l-irtirar ta’
applikazzjoni, li l-isponser jippreżenta 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni lil 
kwalunwe Stat Membru kkonċernat fejn 
beħsiebu jwettaq il-prova klinika. Dik l-
applikazzjoni għandha titqies bħala 
applikazzjoni ġdida għall-awtorizzazzjoni 
ta’ prova klinika oħra.

Wara rifjut tal-għoti ta’ awtorizzazzjoni 
jew l-irtirar ta’ applikazzjoni, l-isponser 
għandu l-possibbiltà li jippreżenta 
applikazzjoni ġdida għal awtorizzazzjoni 
lil kwalunwe Stat Membru kkonċernat fejn 
beħsiebu jwettaq il-prova klinika. Dik l-
applikazzjoni għandha titqies bħala 
applikazzjoni ġdida għall-awtorizzazzjoni 
ta’ prova klinika oħra. Madankollu, 
għandha tispeċifika r-raġunijiet għar-
rifjut jew l-irtirar tal-applikazzjoni għall-
approvazzjoni inizjali u l-emendi li jsiru 
meta mqabbla mal-verżjoni inizjali tal-
protokoll.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni għandha l-għan li timpedixxi li sponser jissottometti proġett, li jkun ġie 
rifjutat jew irtirat, lil Stat Membru ieħor mingħajr ma jkun infurmah minn qabel dwar ir-rifjut 
jew l-irtirar inizjali u r-raġunijiet għal dan, u mingħajr ma jkun wettaq it-titjib meħtieġ.

Emenda 394
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-applikazzjoni tista’ tiġi ppreżentata biss 
wara d-data tan-notifika tad-deċiżjoni tal-
awtorizzazzjoni inizjali.

L-applikazzjoni tista’ tiġi ppreżentata biss 
wara d-data tan-notifika tad-deċiżjoni tal-
awtorizzazzjoni inizjali mill-Istati Membri 
kollha kkonċernati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Se jkun hemm aktar minn data ta’ notifika waħda tal-awtorizzazzjoni inizjali minħabba li 
dawn jiġu nnotifikati individwalment minn kull Stat Membru kkonċernat. Id-deċiżjonijiet 
probabbilment se jiġu nnotifikati kważi fl-istess ħin jew b’differenza ta’ ftit jiem. Minħabba l-
iskedi ta’ żmien qosra għall-awtorizzazzjoni inizjali, huwa preferibbli li l-proċess jinżamm 
sempliċi, ċar u ordnat billi ma jibdewx jiżdiedu Stati Membri ġodda qabel il-proċedura 
inizjali tkun ingħalqet.

Emenda 395
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-applikazzjoni tista’ tiġi ppreżentata biss 
wara d-data tan-notifika tad-deċiżjoni tal-
awtorizzazzjoni inizjali.

L-applikazzjoni tista’ tiġi ppreżentata biss 
wara d-data tan-notifika tad-deċiżjoni tal-
awtorizzazzjoni inizjali fi kwalunkwe Stat 
Membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jittejjeb it-twettiq tal-provi kliniċi multinazzjonali, l-isponsers għandhom jitħallew 
jestendu għal xi Stat Membru addizzjonali wara li tittieħed id-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni 
minn kwalunkwe Stat Membru kkonċernat mill-ewwel rawnd.

Emenda 396
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru relatur għall-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1
għandu jkun l-Istat Membru relatur 
għall-proċedura tal-awtorizzazzjoni 
inizjali.

2. Fejn kien hemm Stat Membru relatur 
għall-proċedura ta’ awtorizzazzjoni 
inizjali, dan għandu jkun l-Istat Membru 
relatur għall-applikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa meħtieġ biex jiġi żgurat li l-Istat Membru Relatur għall-awtorizzazzjoni inizjali 
jkun ukoll l-Istat Membru Relatur għall-proċedura ta’ estensjoni ta’ prova klinika. Stat 
Membru Relatur għandu jinħatar biss jekk ikun hemm tliet Stati Membri jew iżjed involuti 
f’applikazzjoni. Prova klinika ma għandhiex tiġi estiża abbażi ta’ prova awtorizzata biss minn 
Stat Membru wieħed jew żewġ Stati Membri.

Emenda 397
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) 25 jum mid-data tal-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għall-provi kliniċi b’livell baxx ta’
intervent;

(a) 25 jum mid-data tal-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għall-provi kliniċi b’riskju baxx u provi 
kliniċi b’riskju medju li jużaw reġimi ta’
trattament appoġġjati minn evidenza 
ppubblikata u/jew linji gwida ta’
trattament standard;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċedura aċċellerata għal provi kliniċi b’riskju baxx.

Emenda 398
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) 35 jum mid-data tal-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għall-provi kliniċi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent;

(b) 35 jum mid-data tal-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għall-provi kliniċi b’riskju baxx u provi
kliniċi b’riskju medju li jużaw reġimi ta’
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trattament appoġġjati minn linji gwida 
ppubblikati u/jew ta’ trattament standard;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Proċedura aċċellerata għal provi kliniċi b’riskju baxx.

Emenda 399
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) 40 jum mid-data tal-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għal kull prova klinika bi prodott 
mediċinali investigattiv ta’ terapija 
avvanzata.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Prodotti mediċinali investigattivi għal terapija avvanzata” ivarjaw fit-termini tal-fehim 
tagħna u tal-fehim fi ħdan il-professjoni, ir-regolaturi u l-industrija medika. Ħafna mill-
mediċini għal terapija avvanzata li ilhom jintużaw għal diċennji, ma għadhomx ġodda u ma 
għandhomx jeħtieġu aktar żmien biex jiġu vvalutati. Ma għandhiex tkun meħtieġa skeda ta’
żmien għal mediċini għal terapija avvanzata kollha kemm hi. L-Istati Membri jistgħu jitolbu 
informazzjoni ulterjuri jekk iqisu li l-mediċini għal terapija avvanzata jeħtieġu skrutinju 
żejjed.

Emenda 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rifjut mill-Kumitat tal-Etika biex 
tapprova t-twettiq tal-prova klinika.

Or. en

Emenda 401
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport ta’ valutazzjoni aġġornat fir-
rigward tal-Parti 1 għandu jiġi sottomess 
permezz tal-portal tal-UE u jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. en

Emenda 402
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – 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 3 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 3 għal massimu ta’
għaxart ijiem għall-provi kliniċi b’riskju
baxx u provi kliniċi b’riskji medju 
permezz ta’ reġimi ta’ trattament 
appoġġjati minn evidenza ppubblikata 
u/jew linji gwida ta’ trattament standard,
u għal massimu mu ta’ 20 jum għall-provi 
għajr il-provi kliniċi b’riskju baxx u l-
provi kliniċi b’riskju medju permezz ta’
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reġimi ta’ trattament appoġġjati minn 
evidenza ppubblikata u/jew gwida għal-
linji gwida ta’ trattament standard.

Or. en

Emenda 403
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk, malli jaslu l-ispjegazzjonijiet 
ulterjuri, il-perjodu taż-żmien li jifdal 
għan-notifika tad-deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 4 jkun inqas minn tlett ijiem fil-
każ ta’ provi kliniċi b’livell baxx ta’
intervent, u inqas minn ħamest ijiem għall-
provi għajr il-provi kliniċi b’livell baxx ta’
intervent, dan għandu jiġi estiż għal tlieta u 
ħamest ijiem rispettivament.

Jekk, malli jaslu l-ispjegazzjonijiet 
ulterjuri, il-perjodu taż-żmien li jifdal 
għan-notifika tad-deċiżjoni msemmija fil-
paragrafu 4 jkun inqas minn tlett ijiem fil-
każ ta’ provi kliniċi b’riskju baxx u provi 
kliniċi b’riskju medju permezz ta’ reġimi 
ta’ trattament appoġġjati minn evidenza 
ppubblikata u/jew linji gwida ta’
trattament standard, u inqas minn ħamest 
ijiem għall-provi għajr il-provi kliniċi 
b’riskju baxx u l-provi kliniċi permezz ta’
reġimi ta’ trattament appoġġjati mill-
evidenza pubblika u/jew linji gwida ta’
trattament standard, dan għandu jiġi estiż 
għal tlieta u ħamest ijiem rispettivament.

Or. en

Emenda 404
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6 – subparagrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rapport tal-valutazzjoni aġġornat fir-
rigward tal-Parti 1 għandu jiġi sottomess 
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permezz tal-portal tal-UE u d-database 
tal-UE u jitqiegħdu għad-dispożizzjoni 
tal-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-trasparenza trawwem il-kunfidenza fiċ-ċittadini fil-proċess ta’ awtorizzazzjoni għall-provi 
kliniċi.

Emenda 405
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istat Membru addizzjonali kkonċernat 
għandu jivvaluta, għat-territorju tiegħu, l-
aspetti relatati mal-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni fi żmien għaxart ijiem mid-
data tal-valutazzjoni tal-applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1. F’dan il-perjodu 
taż-żmien dan jista’ jitlob, permezz ta’
raġunijiet ġustifikati, spjegazzjonijiet 
addizzjonali mingħand l-isponser rigward 
l-aspetti relatati mal-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni safejn għandu x’jaqsam it-
territorju tiegħu.

7. L-Istat Membru addizzjonali kkonċernat 
għandu jivvaluta, għat-territorju tiegħu, l-
aspetti relatati mal-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni fi żmien għaxart ijiem mid-
data tal-valutazzjoni tal-applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1. F’dan il-perjodu 
taż-żmien dan jista’ jitlob, spjegazzjonijiet 
addizzjonali mingħand l-isponser rigward 
l-aspetti relatati mal-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni safejn għandu x’jaqsam it-
territorju tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istat Membru ma għandux jagħti ġustifikazzjoni għal talba ta’ kjarifika u informazzjoni 
oħra.

Emenda 406
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Fejn l-Istat Membru addizzjonali 
kkonċernat ma jkunx innotifika lill-
isponser bid-deċiżjoni tiegħu fil-perjodu 
taż-żmien rilevanti msemmi fil-
paragrafu 3, il-konklużjoni dwar il-Parti I 
tar-rapport tal-valutazzjoni għandha 
titqies bħala d-deċiżjoni tal-Istat Membru 
addizzjonali kkonċernat dwar l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni tal-
prova klinika.

10. Fejn l-Istat Membru addizzjonali 
kkonċernat ma jkunx innotifika lill-
isponser bid-deċiżjoni tiegħu fil-perjodu 
taż-żmien rilevanti msemmi fil-
paragrafu 3, l-Istati Membru addizzjonali
għandu jissottometti spjegazzjoni permezz 
tal-portal ta-UE b’indikazzjoni ta’ meta se 
tingħata n-notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għandha tingħata b’mod espliċitu minflok taċitu mill-Istati Membri peress 
li dan kien rekwiżit tad-Direttiva 2001/20/KE. Sanzjonijiet għal nuqqas ta’ konformità tal-
Istat Membru mal-iskedi ta’ żmien għandhom jirriflettu s-sanzjonijiet proposti mill-
Kummissjoni dwar l-isponser għal nuqqas ta’ konformità mal-iskedi ta’ żmien fis-
subparagrafu 2 tal-Artikolu 34(3).

Emenda 407
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-isponser ma għandux jippreżenta 
applikazzjoni skont dan l-Artikolu fejn 
proċedura msemmija fil-Kapitolu III fir-
rigward ta’ prova klinika tkun pendenti.

11. L-isponser ma għandux jippreżenta 
applikazzjoni skont dan l-Artikolu fejn 
proċedura msemmija fil-Kapitolu III fir-
rigward ta’ prova klinika u relatata ma’
aspett kopert mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, tkun pendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni ta’ Parti II hija nazzjonali, sabiex is-sottomissjoni ta’ talba biex jiġi miżjud xi 
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Stat Membru ġdid ma għandhiex tiġi evitata permezz ta’ proċedura kontinwa għal modifika 
sostanzjali relatata ma’ Parti II.

Emenda 408
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. L-isponser ma għandux jippreżenta 
applikazzjoni skont dan l-Artikolu fejn 
proċedura msemmija fil-Kapitolu III fir-
rigward ta’ prova klinika tkun pendenti.

11. L-isponser ma għandux jippreżenta 
applikazzjoni skont dan l-Artikolu fejn 
proċedura msemmija fil-Kapitolu III fir-
rigward ta’ prova klinika u relatata ma’
aspett kopert mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, tkun pendenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu ffaċilitati l-provi kliniċi multinazzjonali, għandha tiġi introdotta flessibbiltà biex 
jiġu miżjuda Stati Membri ġodda. L-isponser għandu jkun jista’ jżid Stati Membri ġodda jekk 
ikun hemm modifika sostanzjali għaddejja li taffettwa l-Parti I.

Emenda 409
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, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Modifika sostanzjali tista’ tiġi 
implimentata biss jekk tkun ġiet approvata 
skont il-proċedura stipulata f’dan il-
Kapitolu.

Modifika sostanzjali tista’ tiġi 
implimentata biss jekk tkun ġiet approvata 
skont il-proċedura stipulata f’dan il-
Kapitolu, u jekk tkun approvata minn 
kumitat tal-etika indipendenti qabel l-
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implimentazzjoni tagħha.

Or. en

Emenda 410
Petru Constantin Luhan

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għal modifiki sostanzjali kif iddefiniti fl-
Artikolu 35, l-isponser għandu 
jissottometti d-dossier tal-applikazzjoni fi 
żmien 15-il jum mid-deċiżjoni tal-isponser 
biex temporanjament iwaqqaf jew 
jittermina l-prova.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 35 tar-Regolament jiċċara li waqfien temporanju / terminazzjoni bikrija għandha 
tiġi introdotta bħala emenda sostanzjali, iżda mhuma speċifikati l-ebda skedi ta’ żmien. F’dan 
il-qafas attwali huwa 15-il jum, u jipproponi li jinżamm dan id-dewmien.

Emenda 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien erbat ijiem wara l-
preżentazzjoni tad-dossier tal-
applikazzjoni, l-Istat Membru relatur 
għandu jinnotifika lill-isponser, permezz 
tal-Portal tal-UE, dwar dan li ġej:

2. Fi żmien għaxart ijiem wara l-
preżentazzjoni tad-dossier tal-
applikazzjoni, l-Istat Membru relatur 
għandu jinnotifika lill-isponser, permezz 
tal-Portal tal-UE, dwar dan li ġej:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Żminijiet qosra wisq iġibu magħhom riskju li l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jirrevedu bir-
reqqa d-dossier tal-valutazzjoni. Pereżempju, il-kwalifika ta’ CT bħala “intervent b’riskju 
baxx” teħtieġ valutazzjoni ddettaljata u diliġenti tal-protokoll ta’ riċerka.

Emenda 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien erbat ijiem wara l-
preżentazzjoni tad-dossier tal-
applikazzjoni, l-Istat Membru relatur 
għandu jinnotifika lill-isponser, permezz
tal-Portal tal-UE, dwar dan li ġej:

2. Fi żmien għaxart ijiem wara l-
preżentazzjoni tad-dossier tal-
applikazzjoni, l-Istat Membru relatur 
għandu jinnotifika lill-isponser, permezz 
tal-Portal tal-UE, dwar dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-aspetti speċifikati fil-punti (a) u (c) jeħtieġu eżaminazzjoni sostantiva, erbat ijiem 
mhumiex suffiċjenti.

Emenda 413
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fejn il-prova klinika hija prova klinika 
b’livell baxx ta’ intervent, jekk hux se 
tibqa’ prova klinika b’livell baxx ta’
intervent wara li tiġi modifikata 
sostanzjalment.

(c) fejn il-prova klinika hija prova klinika 
b’riskju baxx jew b’riskju medju, jekk hux 
se tibqa’ prova klinika b’riskju baxx jew 
b’riskju medju wara li tiġi modifikata 
sostanzjalment.
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Or. en

Emenda 414
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Istat Membru relatur ma 
nnotifikax lill-isponser fil-perjodu taż-
żmien imsemmi fil-paragrafu 2, il-
modifika sostanzjali li saret applikazzjoni 
għaliha għandha titqies li tikkonċerna 
aspett kopert mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, l-applikazzjoni għandha 
titqies bħala kompluta u, fejn il-prova 
klinika hija prova klinika b’livell baxx ta’
intervent, din għandha titqies li għadha 
prova klinika b’livell baxx ta’ intervent 
wara li ġiet modifikata sostanzjalment.

3. Fejn l-Istat Membru relatur ma 
nnotifikax lill-isponser fil-perjodu taż-
żmien imsemmi fil-paragrafu 2, l-Istat 
Membru għandu jissottometti spjegazzjoni 
permezz tal-portal tal-UE b’indikazzjoni
ta’ meta se tingħata n-notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għandha tingħata b’mod espliċitu minflok taċitu mill-Istati Membri peress 
li dan kien rekwiżit tad-Direttiva 2001/20/KE. Sanzjonijiet għal nuqqas ta’ konformità tal-
Istat Membru mal-iskedi ta’ żmien għandhom jirriflettu s-sanzjonijiet proposti mill-
Kummissjoni dwar l-isponser għal nuqqas ta’ konformità mal-iskedi ta’ żmien fis-
subparagrafu 2 tal-Artikolu 34(3).

Emenda 415
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Istat Membru relatur ma 
nnotifikax lill-isponser fil-perjodu taż-

3. Fejn l-Istat Membru relatur ma 
nnotifikax lill-isponser fil-perjodu taż-
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żmien imsemmi fil-paragrafu 2, il-modifika 
sostanzjali li saret applikazzjoni għaliha 
għandha titqies li tikkonċerna aspett kopert 
mill-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni, l-
applikazzjoni għandha titqies bħala 
kompluta u, fejn il-prova klinika hija prova 
klinika b’livell baxx ta’ intervent, din 
għandha titqies li għadha prova klinika 
b’livell baxx ta’ intervent wara li ġiet 
modifikata sostanzjalment.

żmien imsemmi fil-paragrafu 2, il-modifika 
sostanzjali li saret applikazzjoni għaliha 
għandha titqies li tikkonċerna aspett kopert 
mill-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni, l-
applikazzjoni għandha titqies bħala 
kompluta u, fejn il-prova klinika hija prova 
klinika b’riskju baxx jew b’riskju medju, 
din għandha titqies li għadha prova klinika 
b’riskju baxxa jew b’riskju medju wara li 
ġiet modifikata sostanzjalment.

Or. en

Emenda 416
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-Istat Membru relatur ma jkunx 
innotifika lill-isponser skont il-punti minn
(a) sa (c) tal-paragrafu 2 fi żmien tlett ijiem 
minn meta jaslu l-kummenti jew l-
applikazzjoni kompluta, l-applikazzjoni 
għandha titqies kompluta u, fejn il-prova 
klinika hija prova klinika b’livell baxx ta’
intervent, din se tibqa’ prova klinika
b’livell baxx ta’ intervent wara li tkun ġiet 
modifikata sostanzjalment.

Fejn l-Istat Membru relatur ma jkunx 
innotifika lill-isponser skont il-punti minn
(a) sa (c) tal-paragrafu 2 fi żmien tlett ijiem 
minn meta jaslu l-kummenti jew l-
applikazzjoni kompluta, l-Istat Membru 
relatur għandu jissottometti spjegazzjoni 
permezz tal-portal tal-UE b’indikazzjoni
ta’ meta tingħata n-notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għandha tingħata b’mod espliċitu minflok taċitu mill-Istati Membri peress 
li dan kien rekwiżit tad-Direttiva 2001/20/KE. Sanzjonijiet għal nuqqas ta’ konformità tal-
Istat Membru mal-iskedi ta’ żmien għandhom jirriflettu s-sanzjonijiet proposti mill-
Kummissjoni dwar l-isponser għal nuqqas ta’ konformità mal-iskedi ta’ żmien fis-
subparagrafu 2 tal-Artikolu 34(3).

Emenda 417
Philippe Juvin
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Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-Istat Membru relatur isib li l-
applikazzjoni ma tikkonċernax aspett 
kopert mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, li l-applikazzjoni mhijiex 
kompluta, jew li l-prova klinika mhix se 
tibqa’ prova klinika b’livell baxx ta’
intervent wara l-modifika sostanzjali, 
għall-kuntrarju ta’ dak li ġie ddikjarat mill-
isponser, dan għandu jinforma b’dan lill-
isponser permezz tal-Portal tal-UE u 
għandu jistabbilixxi massimu ta’ sitt ijiem 
għall-isponser biex jikkummenta jew biex 
ilesti l-applikazzjoni permezz tal-Portal tal-
UE.

Fejn l-Istat Membru relatur isib li l-
applikazzjoni ma tikkonċernax aspett 
kopert mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, li l-applikazzjoni mhijiex 
kompluta, jew li l-prova klinika mhix se 
tibqa’ prova klinika b’riskju baxx jew 
riskju medju wara l-modifika sostanzjali, 
għall-kuntrarju ta’ dak li ġie ddikjarat mill-
isponser, dan għandu jinforma b’dan lill-
isponser permezz tal-Portal tal-UE u 
għandu jistabbilixxi massimu ta’ sitt ijiem 
għall-isponser biex jikkummenta jew biex 
ilesti l-applikazzjoni permezz tal-Portal tal-
UE.

Or. en

Emenda 418
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. 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.

4. 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.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal modifika sostanzjali għandha ssegwi l-istess rekwiżiti 
bħall-applikazzjoni inizjali.

Emenda 419
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 18 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Ir-rapport tal-valutazzjoni għandu jiġi 
sottomess permezz tal-Portal tal-UE fid-
database tal-UE u jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport tal-valutazzjoni għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u jagħti lok 
għal fiduċja min-naħa tal-pubbliku fil-proċess ta’ awtorizzazzjoni.

Emenda 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 In-notifika għandha ssir permezz ta’
deċiżjoni waħda fi żmien għaxart ijiem
mid-data tal-valutazzjoni.

In-notifika għandha ssir permezz ta’
deċiżjoni waħda, li tkun tinkludi diġà l-
opinjonijiet tal-Kumitat tal-Etika 
kkonċernat, fi żmien ħmistax-il jum mid-
data tal-valutazzjoni.

Or. en
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Emenda 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rifjut mill-Kumitat tal-Etika biex 
japprova t-twettiq tal-prova klinika.

Or. en

Emenda 422
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fejn, fir-rigward tal-Parti I tar-
rapport tal-valutazzjoni, il-modifika 
sostanzjali tkun aċċettabbli jew 
aċċettabbli iżda soġġetta għal 
kundizzjonijiet, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jinkludi fid-deċiżjoni 
tiegħu, il-konklużjoni tiegħu dwar il-
Parti II tar-rapport tal-valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Modifika sostanzjali fil-Parti I għandha konsegwenzi fuq Parti II: għaldaqstant, Part II 
għandha tiġi sottomessa wkoll għal valutazzjoni mill-ġdid.

Emenda 423
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser fil-perjodu 
taż-żmien imsemmi fil-paragrafu 1, il-
modifika sostanzjali li saret applikazzjoni 
għaliha għandha titqies li tikkonċerna 
aspett kopert mill-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni u l-applikazzjoni għandha 
titqies bħala kompluta.

2. Fejn l-Istat Membru relatur ma 
nnotifikax lill-isponser fil-perjodu taż-
żmien imsemmi fil-paragrafu 1, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jissottometti 
spjegazzjoni permezz tal-portal tal-UE 
b’indikazzjoni ta’ meta se tingħata n-
notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għas-sigurtà tal-pazjenti, għandha tingħata awtorizzazzjoni b’mod espliċitu minflok taċitu 
mill-Istati Membri peress li dan kien rekwiżit tad-Direttiva 2001/20/KE. Sanzjonijiet għal 
nuqqas ta’ konformità tal-Istat Membru mal-iskedi ta’ żmien għandhom jirriflettu s-
sanzjonijiet proposti mill-Kummissjoni dwar l-isponser għal nuqqas ta’ konformità mal-iskedi 
ta’ żmien fis-subparagrafu 2 tal-Artikolu 34(3).

Emenda 424
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma jkunx 
innotifika lill-isponser skont il-punti (a) u 
(b) tal-paragrafu 1 fi żmien tlett ijiem mill-
wasla tal-kummenti jew tal-applikazzjoni
kompluta, il-modifika sostanzjali għandha 
titqies li tikkonċerna aspett kopert mill-
Parti II tar-rapport tal-valutazzjoni u l-
applikazzjoni għandha titqies bħala 
kompluta.

Fejn l-Istat Membru relatur ma jkunx 
innotifika lill-isponser skont il-punti minn 
(a) sa (c) tal-paragrafu 1 fi żmien tlett ijiem
minn meta jaslu l-kummenti jew l-
applikazzjoni kompluta, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jissottometti 
spjegazzjoni permezz tal-portal tal-UE 
b’indikazzjoni ta’ meta se tingħata n-
notifika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għas-sigurtà tal-pazjenti, għandha tingħata awtorizzazzjoni b’mod espliċitu minflok taċitu 
mill-Istati Membri peress li dan kien rekwiżit tad-Direttiva 2001/20/KE. Sanzjonijiet għal 
nuqqas ta’ konformità tal-Istat Membru mal-iskedi ta’ żmien għandhom jirriflettu s-
sanzjonijiet proposti mill-Kummissjoni dwar l-isponser għal nuqqas ta’ konformità mal-iskedi 
ta’ żmien fis-subparagrafu 2 tal-Artikolu 34(3).

Emenda 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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 20 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 In-notifika għandha ssir permezz ta’
deċiżjoni waħda fi żmien għaxart ijiem 
mid-data tal-validazzjoni.

In-notifika għandha ssir permezz ta’
deċiżjoni waħda fi żmien għaxart ijiem 
mid-data tal-valutazzjoni skont l-
Artikolu 6(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-aspetti koperti mill-Parti II hija intrinsikament marbuta ma’ aspetti koperti 
mill-Parti l. Eż il-kamp ta’ applikazzjoni u l-firxa meħtieġa tal-informazzjoni pprovduta lis-
suġġetti u l-indennizz tagħhom f’każ ta’ danni hija dipendenti, b’mod partikolari, fuq il-
proporzjon ta’ bejn ir-riskju u l-benefiċċju. Jekk fil-Parti I jkunu inklużi rekwiżiti 
addizzjonali, u l-ewwel twettqet il-valutazzjoni tal-Parti II, jaf tkun meħtieġa valutazzjoni 
ripetuta wara t-tlestija tal-Parti I. L-emenda għall-perjodu ta’ żmien għandha l-għan li 
tiżgura li l-valutazzjoni tal-aspetti koperti mill-Parti II se tkun sottomessa wara t-tlestija tal-
valutazzjoni tal-Parti I.

Emenda 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 In-notifika għandha ssir permezz ta’
deċiżjoni waħda fi żmien għaxart ijiem
mid-data tal-validazzjoni.

In-notifika għandha ssir permezz ta’
deċiżjoni waħda, li tkun tinkludi diġà l-
opinjonijiet tal-Kumitat tal-Etika 
kkonċernat, fi żmien ħmistax-il jum mid-
data tal-validazzjoni.

Or. en

Emenda 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser bid-deċiżjoni 
tiegħu fil-perjodi taż-żmien stabbiliti fil-
paragrafi 5 u 6, il-modifika sostanzjali 
għandha titqies bħala awtorizzata.

7. Fir-rigward tal-provi kliniċi b’livell 
baxx ta’ intervent, fil-każ tal-Istat
Membru kkonċernat ma jkunx innotifika 
lill-isponser bid-deċiżjoni tiegħu fil-perjodi 
taż-żmien stabbiliti fil-paragrafi 5 u 6, il-
modifika sostanzjali għandha titqies bħala 
awtorizzata, sakemm din tqieset bħala 
prova klinika b’livell baxx ta’ intervent 
skont l-Artikolu 5(2) .

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approvazzjoni taċita ta’ modifika sostanzjali ta’ prova klinika skont dan il-paragrafu tinvolvi 
riskju akbar għal suġġetti u għalhekk għandha tkun limitata għal prova klinika b’livell baxx 
ta’ intervent.

Emenda 428
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser bid-deċiżjoni 
tiegħu fil-perjodi taż-żmien stabbiliti fil-
paragrafi 5 u 6, il-modifika sostanzjali 
għandha titqies bħala awtorizzata.

7. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser bid-deċiżjoni 
tiegħu fil-perjodi taż-żmien stabbiliti fil-
paragrafi 5 u 6, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jissottometti 
spjegazzjoni permezz tal-portal tal-UE 
b’indikazzjoni ta’ meta se tingħata n-
notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għandha tingħata b’mod espliċitu minflok taċitu mill-Istati Membri peress 
li dan kien rekwiżit tad-Direttiva 2001/20/KE. Sanzjonijiet għal nuqqas ta’ konformità tal-
Istat Membru mal-iskedi ta’ żmien għandhom jirriflettu s-sanzjonijiet proposti mill-
Kummissjoni dwar l-isponser għal nuqqas ta’ konformità mal-iskedi ta’ żmien fis-
subparagrafu 2 tal-Artikolu 34(3).

Emenda 429
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta, għat-territorju tiegħu, l-aspetti 
tal-modifika sostanzjali li huma koperti 
mill-Parti II tar-rapport tal-valutazzjoni fi 
żmien għaxart ijiem mid-data ta’
validazzjoni.

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta, għat-territorju tiegħu, l-aspetti 
tal-modifika sostanzjali li huma koperti 
mill-Parti II tar-rapport tal-valutazzjoni fi 
żmien għaxart ijiem mid-data ta’
validazzjoni skont il-proċedura msemmija 
fl-Artikolu 7(1).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-applikazzjoni għal modifika sostanzjali koperta mill-Parti II għandha 
ssegwi l-istess rekwiżiti ta’ Parti II tal-applikazzjoni inizjali.
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Emenda 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta, għat-territorju tiegħu, l-aspetti 
tal-modifika sostanzjali li huma koperti 
mill-Parti II tar-rapport tal-valutazzjoni fi 
żmien għaxart ijiem mid-data ta’
validazzjoni.

1. Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jivvaluta, għat-territorju tiegħu, l-aspetti 
tal-modifika sostanzjali li huma koperti 
mill-Parti II tar-rapport tal-valutazzjoni fi 
żmien ħmistax-il jum mid-data ta’
validazzjoni, skont il-proċedura msemmija 
fil- paragrafu 1 tal-Artikolu 7.

Or. en

Emenda 431
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Matul il-perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 1 l-Istat Membru kkonċernat 
jista’ jitlob, b’raġunijiet ġustifikati,
spjegazzjonijiet addizzjonali mingħand l-
isponser rigward din il-modifika sostanzjali 
safejn għandu x’jaqsam it-territorju tiegħu.

2. Matul il-perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 1 l-Istat Membru kkonċernat 
jista’ jitlob spjegazzjonijiet addizzjonali 
mingħand l-isponser rigward din il-
modifika sostanzjali safejn għandu 
x’jaqsam it-territorju tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istat Membru ma għandux jagħti ġustifikazzjoni għal talba ta’ informazzjoni addizzjonali.
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Emenda 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 In-notifika għandha ssir permezz ta’
deċiżjoni waħda fi żmien għaxart ijiem
mid-data tal-valutazzjoni jew fl-aħħar jum 
tal-valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 22, 
skont liema minnhom tkun l-aktar tard.

In-notifika għandha ssir permezz ta’
deċiżjoni waħda li tkun tinkludi diġà l-
opinjonijiet tal-Kumitat tal-Etika 
kkonċernat fi żmien ħmistax-il jum mid-
data tal-valutazzjoni jew fl-aħħar jum tal-
valutazzjoni msemmija fl-Artikolu 22, 
skont liema minnhom tkun l-aktar tard.

Or. en

Emenda 433
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rifjut min-naħa tal-Kumitat tal-
Etika li japprova l-modifika sostanzjali 
tal-prova klinika fl-Istat Membru 
kkonċernat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu ma jipparteċipawx fi prova klinika minħabba 
raġunijiet kliniċi wara li tkun ġiet introdotta modifika sostanzjali mill-isponser. Deċiżjoni 
negattiva mill-Kumitat tal-Etika fi Stat Membru kkonċernat fuq modifika sostanzjali għandha 
neċessarjament twassal biex ma tingħatax l-awtorizzazzjoni għall-Istat Membru inkwistjoni.

Emenda 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rifjut mill-Kumitat tal-Etika biex 
tiġi approvata l-modifika sostanzjali tal-
prova klinika.

Or. en

Emenda 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser bid-deċiżjoni 
tiegħu fil-perjodi taż-żmien imsemmija fil-
paragrafu 1, il-konklużjoni dwar il-
modifika sostanzjali tal-aspetti koperti 
mill-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni 
għandha titqies bħala d-deċiżjoni tal-Istat 
Membru kkonċernat dwar l-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni tal-modifika 
sostanzjali.

4. Fir-rigward tal-provi kliniċi b’livell 
baxx ta’ intervent, fil-każ li l-Istat Membru 
kkonċernat ma jkunx innotifika lill-
isponser bid-deċiżjoni tiegħu fil-perjodi 
taż-żmien imsemmija fil-paragrafu 1, il-
konklużjoni dwar il-modifika sostanzjali 
tal-aspetti koperti mill-Parti I tar-rapport 
tal-valutazzjoni għandha titqies bħala d-
deċiżjoni tal-Istat Membru kkonċernat 
dwar l-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
tal-modifika sostanzjali, sakemm din 
tibqa’ prova klinika b’livell baxx ta’
intervent skont l-Artikolu 5(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approvazzjoni taċita ta’ modifika sostanzjali ta’ prova klinika skont dan il-paragrafu tinvolvi 
riskju akbar għal suġġetti u għalhekk għandha tkun limitata għal prova klinika b’livell baxx 
ta’ intervent.

Emenda 436
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE



AM\929473MT.doc 59/71 PE506.160v02-00

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser bid-deċiżjoni 
tiegħu fil-perjodi taż-żmien imsemmija fil-
paragrafu 1, il-konklużjoni dwar il-
modifika sostanzjali tal-aspetti koperti 
mill-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni 
għandha titqies bħala d-deċiżjoni tal-Istat
Membru kkonċernat dwar l-applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni tal-modifika 
sostanzjali.

4. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser bid-deċiżjoni 
tiegħu fil-perjodi taż-żmien imsemmija fil-
paragrafu 1, l-Istat Membru kkonċernat
għandu jissottometti spjegazzjoni permezz 
tal-portal tal-UE b’indikazzjoni ta’ meta 
se tingħata n-notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni għandha tingħata b’mod espliċitu minflok taċitu mill-Istati Membri peress 
li dan kien rekwiżit tad-Direttiva 2001/20/KE. Sanzjonijiet għal nuqqas ta’ konformità tal-
Istat Membru mal-iskedi ta’ żmien għandhom jirriflettu s-sanzjonijiet proposti mill-
Kummissjoni dwar l-isponser għal nuqqas ta’ konformità mal-iskedi ta’ żmien fis-
subparagrafu 2 tal-Artikolu 34(3).

Emenda 437
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-twettiq tal-prova, inkluż il-kuntest 
xjentifiku u l-arranġamenti meħuda,

(a) it-twettiq tal-prova, inkluż il-kuntest 
xjentifiku, il-kuntest metodoloġiku u etiku,

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni etika għandha tkun parti mill-valutazzjoni globali, kif imsemmi qabel.
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Emenda 438
Roberta Angelilli

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) il-kunsens infurmat/il-proċess ta’
kunsens.

Or. en

Emenda 439
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) referenza għall-prova klinika jew il-
provi kliniċi li huma modifikati 
sostanzjalment;

(a) referenza għall-prova klinika jew il-
provi kliniċi li huma modifikati 
sostanzjalment; billi jintuża n-numru tar-
reġistrazzjoni fil-portal tal-UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jagħmilha aktar faċli biex jiġi identifikat fuq liema prova klinika hija proposta l-modifika 
u l-permessi biex jiġu rintraċċati l-bidliet fil-protokoll.

Emenda 440
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) referenza għall-prova klinika jew il- (a) referenza għall-prova klinika jew il-
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provi kliniċi li huma modifikati 
sostanzjalment;

provi kliniċi li huma modifikati 
sostanzjalment permezz tan-Numru ta’
Reġistrazzjoni Universali tal-Prova 
tagħhom jew in-numru ta’ reġistrazzjoni 
fil-portal tal-UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tan-Numru ta’ Reġistrazzjoni Universali tal-Prova jew numru ta’ reġistrazzjoni fil-
portal tal-UE se jiffaċilita l-identifikazzjoni tal-prova kkonċernata u l-modifika proposta.

Emenda 441
Richard Seeber, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fejn il-prova klinika tkun twettqet barra 
l-Unjoni, din għandha tikkonforma mal-
prinċipji ekwivalenti għal dawk ta’ dan ir-
Regolament fir-rigward tad-drittijiet u s-
sikurezza tas-suġġett kif ukoll tal-
affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika.

5. Fejn il-prova klinika tkun twettqet barra 
l-Unjoni, din għandha tikkonforma mal-
prinċipji ekwivalenti għal dawk ta’ dan ir-
Regolament fir-rigward tad-drittijiet u s-
sikurezza tas-suġġett, kif ukoll tal-
affidabbiltà u l-benesseri, r-robustezza tad-
dejta ġġenerata waqt il-prova klinika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 3 tar-Regolament propost u l-Artikolu 6 tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija ta’
Ħelsinki dwar il-prinċipji tal-Etika għar-riċerka medika li tinvolvi l-individwi (Seoul 2008), 
għandha tingħata prijorità lis-sigurtà, id-drittijiet u l-benesseri tal-individwi.

Emenda 442
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-dejta miksuba waqt il-prova klinika li 
tiġi ppreżentata fid-dossier tal-
applikazzjoni għandha tkun imsejsa fuq il-
provi kliniċi li ġew irreġistrati qabel il-bidu 
tagħhom f’reġistru pubbliku li huwa 
reġistru primarju tal-Pjattaforma tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ta’
reġistru internazzjonali tal-provi kliniċi.

6. Id-dejta mill-provi kliniċi mwettqa fuq 
il-pazjenti, li tiġi ppreżentata fid-dossier 
tal-applikazzjoni għandha tkun imsejsa fuq 
il-provi kliniċi li ġew irreġistrati qabel il-
bidu tagħhom f’reġistru pubbliku li huwa 
reġistru primarju jew fornitur tad-dejta tal-
Pjattaforma tal-Organizzazzjoni Dinjija 
tas-Saħħa ta’ reġistru internazzjonali tal-
provi kliniċi.

Or. en

Emenda 443
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-dejta miksuba waqt il-prova klinika li 
tiġi ppreżentata fid-dossier tal-
applikazzjoni għandha tkun imsejsa fuq il-
provi kliniċi li ġew irreġistrati qabel il-
bidu tagħhom f’reġistru pubbliku li huwa 
reġistru primarju tal-Pjattaforma tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ta’
reġistru internazzjonali tal-provi kliniċi.

6. Id-dejta miksuba waqt il-prova klinika li 
tiġi ppreżentata fid-dossier tal-
applikazzjoni għandha tkun imsejsa fuq il-
provi kliniċi li ġew irreġistrati f’reġistru 
pubbliku li huwa reġistru primarju tal-
Pjattaforma tal-Organizzazzjoni Dinjija 
tas-Saħħa ta’ reġistru internazzjonali tal-
provi kliniċi.

Or. en

Emenda 444
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-provi kliniċi fi Stat Membru wieħed 
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ikkonċernat, il-lingwa tal-fajl tal-
applikazzjoni tista’ tkun waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat.

Or. fr

Emenda 445
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta’ estensjoni għal Stat Membru 
ieħor, għandu japplika l-paragrafu 3 ta’
dan l-Artikolu.

Or. fr

Emenda 446
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Kapitolu IVa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu IVa
INFORMAZZJONI

Artikolu 27a
Aċċess għal informazzjoni

1. Ir-Regolament (KE) Nru 1049/2001 
għandu japplika għad-dokumenti 
miżmuma mill-Aġenzija.
2. L-Aġenzija għandha tadotta 
arranġament prattiċi għall-
implimentazzjoni tar-Regolament (KE) 
Nru 1049/2001 sal-1 ta’ Jannar 2014.

Artikolu 27b
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Aċċess tal-pubbliku għal rapporti tal-
istudji kliniċi
Għandu jingħata aċċess liberu u 
konvenjenti lill-pubbliku għal dejta 
klinika miżmuma fid-database tal-
Aġenzija, b’mod partikolari għal rapporti 
tal-istudji kliniċi. Għal dan il-għan, 
għandha tiġi inkluża hyperlink għar-
rapporti tal-istudji kliniċi tal-provi kliniċi. 

Or. en

Emenda 447
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27a
Aċċess tal-pubbliku għal rapporti tal-

istudji kliniċi
Għandu jingħata aċċess liberu u faċli lill-
pubbliku għal dejta klinika miżmuma fid-
database tal-Aġenzija, b’mod partikolari 
għal rapporti tal-istudji kliniċi. Għal dan 
il-għan, għandha tiġi inkluża hyperlink 
għar-rapporti tal-istudji kliniċi tal-provi 
kliniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mill-istudji ta’ riċerka wrew li n-nuqqas ta’ inklużjoni ta’ rapporti tal-istudji kliniċi 
f’reviżjonijiet sistematiċi jwassal għal bażi ta’ evidenza mhux kompluta u konklużjonijiet 
potenzjalment preġudikati dwar l-effetti ta’ intervent.

Emenda 448
Philippe Juvin
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Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kommissjoni Emenda

a) il-benefiċċji terapewtiċi u tas-saħħa 
pubblika previsti jiġġustifikaw ir-riskji jew 
l-inkonvenjenzi prevedibbli;

a) il-benefiċċji terapewtiċi u tas-saħħa 
pubblika previsti jiġġustifikaw ir-riskji jew 
l-inkonvenjenzi prevedibbli;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi emendat l-Artikolu 28 - paragrafu 1 - punt a. It-traduzzjoni mhix 
adattata.

Emenda 449
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kommissjoni Emenda

b) il-konformità mal-punt (a) hija 
osservata b’mod permanenti;

b) il-prinċipji żviluppati f’punt a)
għandhom jiġu rrispettati matul l-istudju 
kollu;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni Franċiża proposta ma tidhirx konsistenti. Din l-emenda għandha kamp ta’
applikazzjoni lingwistika.

Emenda 450
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

c) is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx imħassar
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jista’ jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha 
jkun ta l-kunsens informat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Jidher aktar koerenti li jitbiddel il-post ta’ din il-kundizzjoni u li din titpoġġa wara l-punt (d) 
tal-Artikolu 28(1). Fil-fatt, fil-prattika qabel ma jagħti l-kunsens informat tiegħu, is-suġġett 
jew ir-rappreżentant legali tiegħu għandhom ikunu ġew informati kif xieraq dwar l-għanijiet, 
ir-riskji u l-inkonvenjenzi tal-prova klinika.

Emenda 451
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx 
jista’ jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha jkun 
ta l-kunsens informat;

(c) is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx 
jista’ jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha jkun 
ta l-kunsens informat; Kwalunkwe persuna 
li talbet li tipparteċipa fi prova klinika 
għandu jkollha d-dritt li tirrifjuta din il-
parteċipazzjoni mingħajr l-ebda riżultat 
ta’ responsabbiltà jew detriment;

Or. en

Emenda 452
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx 
jista’ jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha jkun 

(c) is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx 
jista’ jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha jkun 
ta l-kunsens informat b’mod liberu u 
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ta l-kunsens informat; volontarju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija dwar il-prinċipji Etiċi 
għar-riċerka medika li tinvolvi l-individwi u l-Artikolu 29.1 tar-Regolament propost, id-
deċiżjoni dwar il-parteċipazzjoni fi prova klinika għandha tingħata b’mod liberu u volontarju.

Emenda 453
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx 
jista’ jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha 
kellu l-opportunità f’intervista minn qabel 
mal-investigatur jew ma’ membru tat-tim 
tal-investigazzjoni, li jifhem l-għanijiet, ir-
riskji u l-inkonvenjenzi tal-prova klinika, u 
l-kundizzjonijiet li skonthom din għandha 
titwettaq u jkun ġie informat ukoll bid-dritt 
li jirtira mill-prova klinika f’kull żmien
mingħajr ebda preġudizzju;

d) is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx 
jista’ jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha 
kellu l-opportunità f’intervista minn qabel 
mal-investigatur jew ir-rappreżentant 
tiegħu, li jifhem l-għanijiet, ir-riskji u l-
inkonvenjenzi tal-prova klinika. Huwa 
jkun ġie informat ukoll bid-dritt li jirtira 
mingħajr ebda preġudizzju;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jfakkar li fil-prattika, investigatur jista’ jafda lil tabib, jew lil xi persuna 
oħra, ir-responsabbiltà li jinforma u jiġbor il-kunsens tal-persuna li ser tkun soġġetta għar-
riċerka jew tar-rappreżentant legali tagħha. Pereżempju, fi Franza dan huwa awtorizzat mil-
liġi.

Emenda 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx 
jista’ jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha 
kellu l-opportunità f’intervista minn qabel
mal-investigatur jew ma’ membru tat-tim 
tal-investigazzjoni, li jifhem l-għanijiet, ir-
riskji u l-inkonvenjenzi tal-prova klinika, u 
l-kundizzjonijiet li skonthom din għandha 
titwettaq u jkun ġie informat ukoll bid-dritt 
li jirtira mill-prova klinika f’kull żmien 
mingħajr ebda preġudizzju;

(d) is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma jkunx 
jista’ jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha 
kellu l-opportunità f’intervista minn qabel
ma’ tabib li huwa l-investigatur jew ma’
membru tat-tim tal-investigazzjoni, li 
jifhem l-għanijiet, ir-riskji u l-
inkonvenjenzi tal-prova klinika, u l-
kundizzjonijiet li skonthom din għandha 
titwettaq u jkun ġie informat ukoll bid-dritt 
li jirtira mill-prova klinika f’kull żmien 
mingħajr ebda preġudizzju;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tabib biss għandu l-għarfien xjentifiku u l-esperjenza meħtieġa biex jinforma b’mod 
komprensiv lis-soġġetti dwar ir-riskji u l-inkonvenjenzi tal-prova klinika. Għaldaqstant, il-
proċess ta’ kunsens infurmat għandu jitwettaq minn membru tat-tim tal-prova klinika li jkun 
ikkwalifikat bħala tabib.

Emenda 455
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) is-suġġett jew, fejn is-suġġett ma 
jkunx jista’ jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha 
jkun ta l-kunsens informat

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjoni tal-punt (c) tal-Artikolu 28(1) għandha tiġi mċaqalqa għal aktar koerenza. Fil-
fatt, fil-prattika qabel ma jagħti l-kunsens informat tiegħu, is-suġġett jew ir-rappreżentant 
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legali tiegħu għandu jkun ġie infurmat kif xieraq dwar l-għanijiet, ir-riskji u l-inkonvenjenzi 
tal-prova klinika.

Emenda 456
Maria do Céu Patrão Neves

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) L-intervista preċedenti mal-
investigatur jew membru tal-grupp ta’
investigazzjoni biex jinkiseb il-kunsens 
infurmat tas-suġġett għandha tinkludi test 
ta’ ftehim sħiħ min-naħa tas-suġġett 
u/jew ir-rappreżentant de facto tagħhom 
billi, pereżempju, jitolbuhom biex 
titqassar l-informazzjoni li jkunu rċevew.

Or. pt

Emenda 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull suġġett jista’, mingħajr ebda 
preġudizzju, jirtira mill-prova klinika f’kull 
żmien billi jħassar il-kunsens informat 
tiegħu jew tagħha. L-irtirar tal-kunsens ma 
għandux jaffettwa l-attivitajiet imwettqa 
fuq il-bażi tal-kunsens qabel dan ma ġie
irtirat.

3. Kull suġġett jista’, mingħajr ebda 
preġudizzju, jirtira mill-prova klinika f’kull 
żmien billi jħassar il-kunsens informat 
tiegħu jew tagħha. L-irtirar tal-kunsens ma 
għandux jaffettwa l-attivitajiet imwettqa 
fuq il-bażi tal-kunsens qabel dan ma ġie
rtirat. Bħal kull informazzjoni dwar prova 
klinika, id-dejta miġbura qabel l-irtirar 
tal-kunsens għandha tiġi rreġistrata 
wkoll, ittrattata u maħżuna b’tali mod li 
tkun tista’ tiġi rrappurtata, interpretata u 
verifikata b’mod preċiż filwaqt li l-
kunfidenzjalità tas-suġġetti tal-prova 
tibqa’ protetta.
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Emenda 458
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull suġġett jista’, mingħajr ebda 
preġudizzju, jirtira mill-prova klinika f’kull 
żmien billi jħassar il-kunsens informat 
tiegħu jew tagħha. L-irtirar tal-kunsens ma 
għandux jaffettwa l-attivitajiet imwettqa 
fuq il-bażi tal-kunsens qabel dan ma ġie
irtirat.

3. Kull suġġett jista’, mingħajr ebda 
preġudizzju, jirtira mill-prova klinika f’kull 
żmien billi jħassar il-kunsens informat 
tiegħu jew tagħha. L-irtirar tal-kunsens ma 
għandux jaffettwa l-attivitajiet imwettqa 
fuq il-bażi tal-kunsens qabel dan ma ġie
rtirat. Id-dejta miġbura bejn id-data tal-
kunsens informat tas-suġġett u d-data tal-
irtirar tal-kunsens tista’ tiġi pproċessata 
fil-qafas tal-prova, sakemm il-persuna ma 
toġġezzjonax.

Or. fr

Emenda 459
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull suġġett jista’, mingħajr ebda 
preġudizzju, jirtira mill-prova klinika f’kull 
żmien billi jħassar il-kunsens informat 
tiegħu jew tagħha. L-irtirar tal-kunsens ma 
għandux jaffettwa l-attivitajiet imwettqa 
fuq il-bażi tal-kunsens qabel dan ma ġie
irtirat.

3. Kull suġġett jista’, mingħajr ebda
responsabbiltà jew preġudizzju, jirtira 
mill-prova klinika f’kull żmien billi jħassar 
il-kunsens informat tiegħu jew tagħha
mingħajr ebda ġustifikazzjoni. L-irtirar 
tal-kunsens ma għandux jaffettwa l-
attivitajiet imwettqa fuq il-bażi tal-kunsens 
qabel dan ma ġie rtirat.

Or. en
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Emenda 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kull suġġett jista’, mingħajr ebda 
preġudizzju, jirtira mill-prova klinika f’kull 
żmien billi jħassar il-kunsens informat 
tiegħu jew tagħha. L-irtirar tal-kunsens ma 
għandux jaffettwa l-attivitajiet imwettqa 
fuq il-bażi tal-kunsens qabel dan ma ġie
irtirat.

3. Kull suġġett jew rappreżentant legali 
tiegħu jista’, mingħajr ebda preġudizzju, 
jirtira mill-prova klinika f’kull żmien billi 
jħassar il-kunsens informat tiegħu jew 
tagħha. L-irtirar tal-kunsens ma għandux 
jaffettwa l-attivitajiet imwettqa fuq il-bażi 
tal-kunsens qabel dan ma ġie rtirat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell ta’ protezzjoni tas-suġġetti inkapaċitati taħt l-ebda ċirkostanza ma għandu jitnaqqas. 
Għaldaqstant għandna nimxu mal-formulazzjoni f’2001/20 KE.


