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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta’ konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)
(III) Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta’ proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta’ att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b’tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f’verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta’ att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba’ linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f’dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta’ att ma jkunx emenda, huma indikati 
b’tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-provi 
kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, u li jħassar id-
Direttiva 2001/20/KE
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0369),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 114 u 168 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C70194/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-
12 ta’ Diċembru 20121,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija kif ukoll tal-
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (A70000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

                                               
1 ĠU C ... /Għadha ma ġietx ippubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Punt 6 tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija, u l-
Artikolu 28(2) ta' din il-proposta, il-benessri tas-suġġetti ta' riċerka individwali għandu jieħu 
preċedenza fuq l-interessi l-oħra kollha. Għalhekk il-benessri tas-suġġetti għandu jiġi 
enfasizzat aktar f'din il-leġiżlazzjoni.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Approvazzjoni etika minn qabel hija kundizzjoni meħtieġa għal kwalunkwe prova klinika. 
Skont id-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, riċerka fuq suġġett tista' titwettaq biss jekk il-proġett tar-
riċerka jkun ġie approvat mill-korp kompetenti wara analiżi multidixxiplinari tal-validità 
etika tiegħu.
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikunu liberi li jiddeċiedu liema oqsma jixtiequ jikkooperaw fihom 
jew le. Fil-kuntest ta' mobilità akbar ta' persuni minn Stat Membru għal ieħor u tal-kura tas-
saħħa transkonfinali, l-Istati Membri għandhom ikunu mħeġġa jiskambjaw il-veduti u 
jikkooperaw ukoll dwar aspetti etiċi tal-provi kliniċi, inkluż il-kunsens informat.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-proċedura għandha tkun flessibbli u 
effiċjenti, sabiex jiġi evitat dewmien 
amministrattiv biex tinbeda prova klinika.

(7) Il-proċedura għandha tkun flessibbli u 
effiċjenti, sabiex jiġi evitat dewmien 
amministrattiv biex tinbeda prova klinika.  
Id-drittijiet, is-sikurezza u l-benessri tas-
suġġetti ta' riċerka individwali għandhom 
jieħdu preċedenza fuq l-interessi l-oħra 
kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Punt 6 tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki u l-Artikolu 28(2) tal-proposta.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provi kliniċi għandhom jirriflettu l-gruppi tal-popolazzjoni fil-mira, inkluż bilanċ bejn is-
sessi u l-etajiet, biex jiġi żgurat li s-sikurezza u l-effikaċja tal-mediċini jkunu evalwati b'mod 
preċiż għall-popolazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar se tiġi ttrattata. Dan huwa f'konformità mal-
Punt 5 tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki. Sabiex tiġi garantita ulterjorment ir-rilevanza tal-prova 
u b'hekk jiġi żgurat li s-suġġetti ma jkunux ġew soġġetti għal provi mhux meħtieġa, l-isponser 
għandu jeżamina l-informazzjoni dwar prodotti mediċinali investigattivi u għandu jipprovdi 
din l-informazzjoni fl-applikazzjoni.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Ċerti aspetti fl-applikazzjoni ta' prova imħassar
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klinika jirrigwardaw il-kwistjonijiet ta’ 
natura intrinsikament nazzjonali jew l-
aspetti etiċi tal-prova klinika. Dawn il-
kwistjonijiet ma għandhomx jiġu vvalutati 
b'kooperazzjoni fost l-Istati Membri 
kollha kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda tal-Premessa 6. L-Istati Membri għandhom ikunu liberi li jiddeċiedu 
liema oqsma jixtiequ jikkooperaw fihom jew le. Fil-kuntest ta' mobilità akbar ta' persuni minn 
Stat Membru għal ieħor u tal-kura tas-saħħa transkonfinali, l-Istati Membri għandhom ikunu 
mħeġġa jiskambjaw l-opinjonijiet u jikkooperaw ukoll fuq aspetti etiċi tal-provi kliniċi, inkluż 
il-kunsens informat.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Punt 15 tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, fil-proċedura ta' valutazzjoni jeħtieġ 
jiġi involut kumitat tal-etika. Il-proposta tal-Kummissjoni hija vaga wisq f'dan ir-rigward. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Fil-preżent, il-proċedura tal-analiżi 
etika tvarja ħafna bejn Stat Membru u 
ieħor, bosta drabi b'korpi differenti fil-
livelli nazzjonali, reġjonali u lokali, kif 
ukoll proċeduri multipli li jwasslu għal 
valutazzjonijiet diverġenti. Dan huwa sors 
ta' dewmien u frammentazzjoni. Fl-
interess tal-pazjenti Ewropej u tas-saħħa 
pubblika, il-proċeduri u l-prinċipji tal-
analiżi etika għandhom jiġu armonizzati 
aħjar permezz tal-kondiviżjoni tal-aħjar 
prassi bejn il-kumitati tal-etika. Għal dan 
l-għan il-Kummissjoni għandha tiffaċilita 
l-kooperazzjoni bejn il-kumitati tal-etika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiddaħħlu ċ-ċarezza u l-konsistenza fl-analiżi etika tal-provi kliniċi, mingħajr ma jiġi 
impost il-piż ta' armonizzazzjoni sħiħa, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma biex 
tħeġġeġ il-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar prassi bejn il-kumitati tal-etika. Il-
parteċipazzjoni f'din il-pjattaforma għandha tkun volontarja.
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) L-isponser għandu jitħalla jirtira l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' 
prova klinika. Madankollu, sabiex jiġi 
żgurat it-tħaddim affidabbli tal-proċedura 
ta' valutazzjoni, l-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika għandha 
tiġi rtirata biss għall-prova klinika kollha. 
Għandu jkun possibbli għall-isponser li 
jippreżenta applikazzjoni ġdida għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika wara l-
irtirar ta' applikazzjoni.

(16) L-isponser għandu jitħalla jirtira l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' 
prova klinika. Madankollu, sabiex jiġi 
żgurat it-tħaddim affidabbli tal-proċedura 
ta' valutazzjoni, l-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika għandha 
tiġi rtirata biss għall-prova klinika kollha. 
Ir-raġunijiet għall-irtirar għandhom jiġu 
kkomunikati permezz tal-portal tal-UE.
Għandu jkun possibbli għall-isponser li 
jippreżenta applikazzjoni ġdida għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika wara l-
irtirar ta' applikazzjoni sakemm l-
applikazzjoni l-ġdida jkun fiha 
spjegazzjonijiet dwar kwalunkwe irtirar 
preċedenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isponsers għandhom jiġu obbligati jagħtu r-raġuni għad-deċiżjoni li jirtiraw applikazzjoni. 
Dan jiżgura effiċjenza u trasparenza, isaħħaħ l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-Istati 
Membri, u jevita li l-isponsers joqogħdu jfittxu l-awtorizzazzjoni tal-provi kliniċi band'oħra. 
Dan huwa wkoll f'konformità mal-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar il-Farmakoviġilanza (id-
Direttiva 2010/84/UE u r-Regolament 1235/2010) li tobbliga lid-detenturi tal-awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni li jinfurmaw lill-awtoritajiet bir-raġunijiet għall-irtirar ta' prodott 
mis-suq.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20) Sabiex tiżdied it-trasparenza fil-qasam 
tal-provi kliniċi, id-dejta miksuba waqt il-
prova klinika li tiġi ppreżentata b’sostenn 
għall-applikazzjoni ta' prova klinika, 

(20) Sabiex tiżdied it-trasparenza fil-qasam 
tal-provi kliniċi, id-dejta miksuba waqt il-
prova klinika li tiġi ppreżentata b’sostenn 
għall-applikazzjoni ta' prova klinika, 
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għandha tkun imsejs biss fuq il-provi 
kliniċi rreġistrati f'bażi ta' dejta aċċessibbli 
għall-pubbliku.

għandha tkun imsejsa fuq il-provi kliniċi 
rreġistrati f'bażi ta' dejta aċċessibbli għall-
pubbliku. Id-dejta miksuba waqt provi 
kliniċi mwettqa qabel id-data tal-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandha tiġi rreġistrata f'reġistru 
pubbliku li huwa reġistru primarju jew 
assoċjat tal-pjattaforma internazzjonali 
tar-reġistri tal-provi kliniċi tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta miksuba waqt provi kliniċi li saru fl-imgħoddi tista' tkun għadha rilevanti; għall-fini 
tal-affidabilità tad-dejta li toħroġ minn provi li saru fl-imgħoddi, ir-reġistrazzjoni ta' provi li 
saru fl-imgħoddi għandha tiġi mħeġġa. Clinicaltrials.gov, li mhuwiex reġistru primarju imma 
reġistru assoċjat tal-pjattaforma internazzjonali tar-reġistri tal-provi kliniċi tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, għandu jiġi inkluż ukoll mas-sorsi tad-dejta.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 20a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Id-dejta miksuba waqt il-prova 
klinika m'għandhiex titqies 
kummerċjalment kunfidenzjali ladarba 
tkun inkisbet awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-fini tat-trasparenza, ladarba prova klinika wasslet għall-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, id-dejta ġġenerata matul il-prova klinika għandha tkun aċċessibbli 
għalkollox.
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-suġġetti l-aktar vulnerabbli tal-provi kliniċi jeħtieġu miżuri ta' protezzjoni addizzjonali.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

informazzjoni li tkun ċara, rilevanti u 
tinftiehem mis-suġġett. Fejn ikun 
possibbli, din l-informazzjoni għandha 
tingħata bil-fomm – bl-opportunità għas-
suġġett li jagħmel mistoqsijiet – u s-
suġġett għandu jingħata informazzjoni 
dettaljata bil-miktub li huwa jitħalla 
jżomm. Għandu jingħata ħin biżżejjed 
biex is-suġġett iqis id-deċiżjoni tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni, jew in-nuqqas tagħha, għandha implikazzjonijiet kemm għall-volontà tal-
pazjenti li jipparteċipaw fil-provi kliniċi, kif ukoll għall-impenn u l-kooperazzjoni tagħhom 
matul il-provi. L-informazzjoni mogħtija lis-suġġetti potenzjali tal-provi, u kif din tkun 
ippreżentata, għandha tissodisfa l-ħtiġijiet ta' informazzjoni tal-persuni li jkunu qed 
jikkunsidraw li jipparteċipaw fi prova. Popolazzjonijiet ta' pazjenti speċifiċi jista' jkollhom 
ħtiġijiet differenti. L-informazzjoni għandha tingħata f'format sempliċi, kompletata 
b'informazzjoni xjentifika aktar dettaljata għal dawk li jixtiequ jikkonsultawha. L-
informazzjoni għandha tkun disponibbli l-ħin kollu matul il-prova.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni dwar il-bidu u t-tmiem tal-perjodu ta' reklutaġġ għall-provi għandha tkun 
disponibbli sabiex il-pazjenti jkunu jistgħu jaraw faċilment liema provi jkunu disponibbli 
għalihom.

Emenda 15

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) "Studju kliniku": kwalunkwe 
investigazzjoni fir-rigward tal-bnedmin 
maħsuba

(1) 'Studju dwar prodott mediċinali': 
kwalunkwe investigazzjoni fir-rigward tal-
bnedmin maħsuba

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni għad-definizzjoni ta' 'studju kliniku' ħolqot konfużjoni fost il-
partijiet interessati, peress li fil-linji gwida internazzjonali t-termini 'studju kliniku' u 'prova 
klinika' jintużaw biex jirreferu għall-istess ħaġa.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) skont il-protokoll tal-istudju kliniku, il-
prodotti mediċinali investigattivi ma 
jintużawx skont it-termini tal-

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

awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
tal-Istat Membru kkonċernat u l-użu 
tagħhom ma jaqax taħt il-prassi klinika 
normali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test. Peress li ħafna protokolli tat-trattament standard jużaw mediċini mhux 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni tagħhom, għandu jiġi ċċarat li 
studji li jiġbru dejta dwar l-użu standard mhux awtorizzat ta' prodott mediċinali ma jitqisux 
bħala provi kliniċi.

Emenda 17

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) skont il-protokoll tal-prova klinika, il-
prodotti mediċinali investigattivi jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni fi kwalunkwe 
wieħed mill-Istati Membri kkonċernati
jew, fejn l-użu ta' prodott mediċinali 
huwa lil hinn mit-termini tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni, 
l-użu tagħhom huwa sostnut minn 
biżżejjed evidenza pubblikata u/jew linji 
gwida standard dwar it-trattament;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'ħafna mard rari l-mediċini użati fit-trattament tagħhom qegħdin kważi dejjem jintużaw –
bħala prassi standard – lil hinn mit-termini tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
tagħhom ('użu off-label'). Sabiex jiġu evitati differenzi fundamentali bejn l-Istati Membri fl-
applikazzjoni tad-definizzjoni ta' prova b'livell baxx ta' intervent inkluż l-użu mhux awtorizzat, 
għandu jiġi ddikjarat il-livell aċċettabbli ta' evidenza; u jekk it-trattament għandu l-għan biss 
li jqabbel l-approċċi tal-prassi standard tat-trattament, allura – irrispettivament minn jekk il-
mediċini humiex qed jintużaw skont it-termini tal-awtorizzazzjoni tagħhom jew le – il-prova 
għandha tiġi klassifikata fil-kategorija tal-prova b'livell baxx ta' intervent.
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Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Provi kliniċi b'livell baxx ta' intervent 
jistgħu jinkludu l-amministrazzjoni ta' 
plaċebi fejn l-użu ta' plaċebi ma jkunx ta' 
aktar minn riskju minimu addizzjonali 
għas-sikurezza jew il-benessri tas-suġġetti 
meta mqabbel mal-prassi klinika normali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda tiżgura li prova klinika tista' xorta tissodisfa d-definizzjoni ta' livell baxx ta' 
intervent meta jintuża plaċebo mingħajr ma jiżdied ir-riskju għas-suġġetti tal-prova.

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) "Kumitat tal-etika": korp 
indipendenti fi Stat Membru, li jinkludi 
professjonisti tal-kura tas-saħħa, persuni 
mhux professjonisti u tal-anqas pazjent 
jew rappreżentant tal-pazjenti wieħed ta' 
esperjenza u infurmat tajjeb li r-
responsabbiltà tiegħu hi li jħares id-
drittijiet, is-sikurezza u l-benessri tas-
suġġetti u jipprovdi assigurazzjoni 
pubblika għal dak il-ħarsien.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Punt 15 tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, fil-proċedura ta' valutazzjoni jeħtieġ 
jiġi involut kumitat tal-etika. Il-proposta tal-Kummissjoni hija vaga wisq f'dan ir-rigward.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
 Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Punt 24 tad-Dikjarazjoni ta' Ħelsinki, u mal-Artikolu 29 ta' dan ir-
regolament, il-kunsens informat għandu jingħata b'mod liberu.

Emenda 21

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a)"Rapport ta' studju kliniku": 
rapport li jinkludi l-protokoll sħiħ kif 
ukoll it-tibdiliet sussegwenti u d-dati 
tagħhom, pjan ta' analiżi statistika, dejta 
fil-qosor dwar l-effikaċja u s-sikurezza 
fuq ir-riżultati kollha, u dejta individwali 
anonimizzata tal-pazjenti fl-għamla ta' 
tabelli jew listi, bi qbil mal-linji gwida 
pprovduti mill-Konferenza Internazzjonali 
dwar l-Armonizzazzjoni tal-Ħtiġiet 
Tekniċi għar-Reġistrazzjoni ta' 
Farmaċewtiċi għall-Użu mill-Bniedem 
(ICH) dwar l-istruttura u l-kontenut ta' 
rapporti ta' studji kliniċi.

Or. en
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Ġustifikazzjoni
L-introduzzjoni tar-rapport ta' studju kliniku huwa fl-interess ta' aktar trasparenza. Dawn 
huma linji gwida aċċettati internazzjonalment dwar it-tħejjija ta' deskrizzjoni sħiħa ta' prova 
klinika u tar-riżultati tagħha.  Dan għandu jgħin lill-isponsers biex jipprovdu informazzjoni 
armonizzata, filwaqt li jkabbar it-trasparenza billi jżid ħafna l-ammont ta' dejta disponibbli 
għall-pubbliku u għal riċerkaturi indipendenti.

Emenda 22

Proposta għal regolament
 Artikolu 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provi kliniċi għandhom jitwettqu biss jekk ir-riżultati huma rilevanti għat-titjib tal-
prevenzjoni u t-trattament tal-mard. Ir-rilevanza tal-prova hija waħda mill-kriterji ta' 
valutazzjoni f'konformità mal-Artikolu 6, u għalhekk għandha tiġi inkluża fost il-prinċipji 
ġenerali tal-provi kliniċi.

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(i) Il-benefiċċji terapewtiċi, għas-saħħa 
pubblika u għall-kwalità tal-ħajja previsti 
filwaqt li jitqies dan kollu li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-valutazzjoni fil-Parti I, l-Istat Membru relatur għandu jevalwa l-applikazzjoni tal-prova 
klinika fir-rigward tal-benefiċċji antiċipati għall-kwalità tal-ħajja tal-pazjenti, wara li jkunu 
tqiesu fatturi varji.
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Emenda 24

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provi kliniċi għandhom jirriflettu l-gruppi tal-popolazzjoni fil-mira, inkluż il-bilanċ bejn is-
sessi u fl-etajiet, biex jiġi żgurat li s-sikurezza u l-effikaċja tal-mediċini jkunu evalwati b'mod 
preċiż għall-popolazzjoni li fl-aħħar mill-aħħar se tiġi ttrattata. Dan għandu jiġi vvalutat 
meta titqies ir-rilevanza tal-prova. 

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dejta ġġenerata fil-provi kliniċi tista' titqies bħala affidabbli u robusta biss jekk tirrifletti 
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b'mod adegwat il-gruppi tal-popolazzjoni (pereżempju n-nisa, jew l-anzjani) li x'aktarx jużaw 
il-prodott investigat.

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu wkoll il-benefiċċji potenzjali għall-kwalità tal-ħajja tal-pazjent.

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mal-elementi ċentrali tal-kunsens informat kif stabbiliti fil-Kapitolu V għandha 
tiġi vvalutata mill-Istat Membru relatur fil-Parti I. Filwaqt li l-Istati Membri individwali 
huma fl-aħjar pożizzjoni biex jiddeċiedu dwar ċerti aspetti kulturali, l-elementi ċentrali 
stabbiliti fil-Parti V għandhom jitqiesu wkoll fil-Parti I.
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Emenda 28

Proposta għal regolament
 Artikolu 6 – paragrafu 5 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru relatur għandu jibgħat 
verżjoni preliminari tal-Parti I tar-rapport 
tal-valutazzjoni lill-Istati Membri 
kkonċernati fil-ħin u, fejn ikun 
applikabbli, għandu jagħti r-raġunijiet 
għalfejn ċerti konsiderazzjonijiet ma 
jkunux ġew inklużi fir-rapport tal-
valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jissaħħaħ l-obbligu fuq l-Istat Membru relatur li jqis il-kunsiderazzjonijiet espressi 
mill-Istati Membri kkonċernati. Għal dan l-għan, qed jiġi propost li l-Istat Membru relatur 
jibgħat il-verżjoni preliminari tal-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni lill-Istati Membri 
kkonċernati li jkun jinkludi ġustifikazzjoni dwar kif ikunu ġew evalwati dawk il-
kunsiderazzjonijiet.

Emenda 29

Proposta għal regolament
 Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-valutazzjoni tal-aspetti msemmija fl-
ewwel subparagrafu għandha 
tikkostitwixxi l-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni.

Il-valutazzjoni tal-aspetti msemmija fl-
ewwel subparagrafu għandha 
tikkostitwixxi l-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni u għandha tiddaħħal fir-
rapport tal-valutazzjoni tal-Istat Membru 
relatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test.
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Emenda 30

Proposta għal regolament
 Artikolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni Il-persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni (Il-
Parti I u l-Parti II)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tajjeb jiġi rrimarkat li l-istess kundizzjonijiet japplikaw għall-persuni li jivvalutaw l-
applikazzjoni kemm fil-Parti I kif ukoll fil-Parti II, u li l-kumitati tal-etika għandhom 
jipparteċipaw ukoll fil-valutazzjoni tal-Parti I.

Emenda 31

Proposta għal regolament
 Artikolu 9 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni 
għandhom jiddikjaraw l-interessi 
finanzjarji u personali tagħhom u dan 
għandu jkun disponibbli fil-bażi ta' dejta 
tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ jissaħħu l-garanziji fir-rigward tal-indipendenza tal-persuni li jivvalutaw l-
applikazzjonijiet.

Emenda 32

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 

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

għadd raġonevoli ta' persuni li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa sabiex jiggarantixxu 
l-konformità mal-ħtiġiet tal-kwalità 
xjentifiċi u etiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Jeħtieġ jiġi ċċarat li kwistjonijiet etiċi u xjentifiċi mhumiex separati fil-Parti I u II tar-rapport 
tal-valutazzjoni.

Emenda 33

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. Il-
Kummissjoni għandha tiżviluppa linji 
gwida dwar l-involviment tal-pazjenti, billi 
tieħu minn prassi tajbin eżistenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'konformità mal-Punt 15 tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, fil-proċedura ta' valutazzjoni jeħtieġ 
jiġi involut kumitat tal-etika. Il-proposta tal-Kummissjoni hija vaga wisq f'dan ir-rigward.

Emenda 34

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn is-suġġetti jkunu minn gruppi 
tal-popolazzjoni vulnerabbli, għandha 
tingħata kunsiderazzjoni speċifika lill-
valutazzjoni tal-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika fuq il-
bażi tal-kompetenza ta' professjonisti fil-
qasam, jew wara li jittieħed parir dwar il-
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problemi kliniċi, etiċi u psikosoċjali fil-
qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa għal provi kliniċi li jinvolvu rappreżentanti minn gruppi tal-popolazzjoni 
vulnerabbli (pereżempju dawk li jbatu minn diversi kundizzjonijiet tas-saħħa, l-anzjani u 
persuni debboli) biex jitjiebu t-trattamenti disponibbli għalihom, u dawn il-provi għandhom 
jitwettqu taħt kundizzjonijiet li jagħtu l-aħjar protezzjoni possibbli lil dawn is-suġġetti.

Emenda 35

Proposta għal regolament
 Artikolu 12 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-isponser jista' jirtira l-applikazzjoni f'kull 
żmien sad-data tal-valutazzjoni. F’każ bħal 
dan, l-applikazzjoni tista' tiġi rtirata biss 
fir-rigward tal-Istati Membri kollha 
kkonċernati.

L-isponser jista' jirtira l-applikazzjoni f'kull 
żmien sad-data tal-valutazzjoni. F’każ bħal 
dan, l-applikazzjoni tista' tiġi rtirata biss 
fir-rigward tal-Istati Membri kollha 
kkonċernati.  Ir-raġunijiet għall-irtirar 
għandhom jiġu kkomunikati lill-Istati 
Membri kkonċernati kollha u mibgħuta 
lill-portal tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied it-trasparenza, ir-raġunijiet għall-irtirar għandhom ikunu pubbliċi. Dan huwa 
f'konformità wkoll mal-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar il-Farmakoviġilanza (id-
Direttiva 2010/84/UE u r-Regolament 1235/2010) li tobbliga lid-detenturi ta' awtorizzazzjoni 
ta' kummerċjalizzazzjoni li jinfurmaw lill-awtoritajiet bir-raġunijiet għall-irtirar ta' prodott 
mis-suq.

Emenda 36

Proposta għal regolament
 Artikolu 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan il-Kapitolu huwa bla ħsara għall-
possibbiltà, wara rifjut tal-għoti ta' 

Dan il-Kapitolu huwa bla ħsara għall-
possibbiltà, wara rifjut tal-għoti ta' 



PE504.236v01-00 26/52 PR\925718MT.doc

MT

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.

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. Spjegazzjoni dwar 
applikazzjonijiet preċedenti li ġew irtirati 
jew irrifjutati għandha tkun inkluża fl-
applikazzjoni l-ġdida.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġu żgurati l-effiċjenza, it-trasparenza u l-kompletezza tal-informazzjoni, spjegazzjoni 
dwar irtirar jew rifjuti preċedenti għandha tkun inkluża fl-applikazzjoni l-ġdida.

Emenda 37

Proposta għal regolament
 Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) deskrizzjoni ċara tal-modifika 
sostanzjali;

(b) deskrizzjoni ċara tan-natura ta', tar-
raġunijiet għal u tal-kontenut tal-modifika 
sostanzjali;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk isiru modifiki għal prova, għall-fini tat-trasparenza, dawn iridu jiġu spjegati bis-sħiħ.

Emenda 38

Proposta għal regolament
 Artikolu 25 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn issir referenza fid-dossier tal-
applikazzjoni għad-dejta ġġenerata waqt 
prova klinika, dik il-prova klinika għandha 
titwettaq skont dan ir-Regolament.

4. Fejn issir referenza fid-dossier tal-
applikazzjoni għad-dejta ġġenerata waqt 
prova klinika, dik il-prova klinika għandha 
titwettaq skont dan ir-Regolament jew, 
jekk twettqet qabel id-data ta' 
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applikazzjoni ta' dan ir-Regolament, skont 
id-Direttiva 2001/20/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu ma jqisx il-fatt li provi preċedenti jistgħu jikkontribwixxu għad-dejta 
f'applikazzjonijiet ġodda li jkunu tressqu qabel ir-Regolament ġdid.

Emenda 39

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 msemmija fil-
paragrafu 4 tkun twettqet barra l-Unjoni, 
din għandha tikkonforma ma' dan ir-
Regolament u għandha tirrispetta l-
prinċipji etiċi tad-Dikjarazzjoni ta' 
Ħelsinki tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija, 
u l-Linji gwida Etiċi Internazzjonali għar-
Riċerka Bijomedika li Tinvolvi Suġġetti 
Umani tal-Kunsill għall-
Organizzazzjonijiet Internazzjonali tax-
Xjenzi Mediċi, fir-rigward tad-drittijiet, is-
sikurezza u l-benessri tas-suġġett kif ukoll 
tal-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-provi kliniċi f'pajjiżi terzi għandhom japplikaw l-istess standards ta' sikurezza u protezzjoni 
tal-pazjenti bħal dawk fl-UE, sabiex is-sikurezza u l-benessri tal-parteċipanti dejjem 
jingħataw prijorità fuq kull interess ieħor. "Ekwivalenti" hija miftuħa wisq għall-
interpretazzjoni. Il-prinċipji etiċi tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki u l-linji gwida tas-CIOMS 
għandu jitħarsu mill-istudji kollha, fosthom dawk imwettqa barra l-UE.



PE504.236v01-00 28/52 PR\925718MT.doc

MT

Emenda 40

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 
bbażata fuq provi kliniċi mwettqa minn ... 
[data ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament] u 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 
assoċjat tal-pjattaforma internazzjonali 
tar-reġistri tal-provi kliniċi tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li dan japplika biss għal provi mwettqa wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-Regolament. 
Clinicaltrials.gov, li mhuwiex reġistru primarju imma reġistru assoċjat tal-pjattaforma 
internazzjonali tar-reġistri tal-provi kliniċi tad-WHO, għandu jiġi inkluż ukoll mas-sorsi tad-
dejta.

Emenda 41

Proposta għal regolament
 Artikolu 25 – paragrafu 6 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Id-dejta miksuba waqt il-provi kliniċi 
bbażata fuq provi kliniċi mwettqa qabel ... 
[data ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament] għandha tiġi rreġistrata 
f'reġistru pubbliku li jkun reġistru 
primarju jew assoċjat tal-pjattaforma 
internazzjonali tar-reġistri tal-provi kliniċi 
tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa.

Or. en



PR\925718MT.doc 29/52 PE504.236v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Il-provi kliniċi minn provi li saru fl-imgħoddi jistgħu jkunu għadhom relevanti, u għall-fini 
tal-affidabbiltà tad-dejta minn provi li saru fl-imgħoddi, ir-reġistrazzjoni ta' tali provi 
għandha titħeġġeġ. Clinicaltrials.gov, li mhuwiex reġistru primarju imma reġistru assoċjat 
tal-pjattaforma internazzjonali tar-reġistri tal-provi kliniċi tad-WHO, għandu jiġi inkluż ukoll 
mas-sorsi tad-dejta.

Emenda 42

Proposta għal regolament
 Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-benefiċċji terapewtiċi, tas-saħħa 
pubblika u tal-kwalità tal-ħajja previsti 
jiġġustifikaw ir-riskji jew l-inkonvenjenzi 
prevedibbli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitqiesu wkoll il-benefiċċji potenzjali għall-kwalità tal-ħajja tal-pazjent.

Emenda 43

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 
jew b'mezzi xierqa oħra ta' kuntatt mal-
investigatur jew ma' membru tat-tim tal-
investigazzjoni jew ma' individwu 
kwalifikat kif xieraq, 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; Matul l-
intervista minn qabel jew kuntatt xieraq 
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ieħor imsemmi hawn fuq, is-suġġett 
potenzjali għandhu jkun infurmat ukoll 
bid-dritt li jirrifjuta li jipparteċipa fil-
prova klinika mingħajr ebda detriment 
konsegwenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

(i) L-użu tal-kelma "intervista" huwa problematiku billi timplika interazzjoni wiċċimbwiċċ li 
f'ċerti ċirkostanzi tista' ma tkunx fattibbli. Ir-reklutaġġ għall-provi kliniċi jseħħ ukoll 
b'korrispondenza. (ii) Għandu jkun enfasizzat li, minbarra li jista' jirtira minn prova, suġġett 
potenzjali jista' wkoll, fi kwalunkwe żmien qabel ir-reġistrazzjoni/reklutaġġ, jirrifjuta li 
jipparteċipa fi prova bla ebda konsegwenza.

Emenda 44

Proposta għal regolament
 Artikolu 28 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-drittijiet, is-sikurezza u l-benessri tas-
suġġetti għandhom jipprevalu fuq l-
interessi tax-xjenza u tas-soċjetà.

2. Id-drittijiet, is-sikurezza u l-benessri tas-
suġġetti għandhom jipprevalu fuq kull 
interess ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-Punt 6 tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, l-interessi tas-suġġetti għandhom 
jieħdu preċedenza fuq kull interess ieħor, fosthom interessi kummerċjali jew akkademiċi 
(personali).

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-kunsens informat għandu jkun bil-
miktub, iddatat u ffirmat u mogħti 
liberament mis-suġġett jew mir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha wara 
li jkun ġie debitament informat bin-natura, 

1. Il-kunsens informat għandu jkun bil-
miktub, iddatat u ffirmat u mogħti 
liberament mis-suġġett jew mir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha wara 
li jkun ġie informat bis-sħiħ bin-natura, l-
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l-importanza, l-implikazzjonijiet u r-riskji 
tal-prova klinika. Dan għandu jiġi 
ddokumentat kif jixraq. Fejn is-suġġett ma 
jkunx jaf jikteb, il-kunsens bil-fomm fil-
preżenza ta' mill-inqas xhud imparzjali 
wieħed jista' jingħata f'każijiet 
eċċezzjonali. Is-suġġett jew ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha 
għandu jingħata kopja tad-dokument li 
permezz tiegħu ngħata l-kunsens informat.

importanza, l-implikazzjonijiet u r-riskji 
tal-prova klinika. Meta jkun possibbli, l-
informazzjoni dwar in-natura, is-sinifikat, 
l-implikazzjonijiet u r-riskji tal-provi 
kliniċi għandha tingħata bil-fomm, bl-
opportunità għas-suġġett li jagħmel 
mistoqsijiet, u s-suġġett għandu jingħata 
informazzjoni komprensiva li jitħalla 
jżomm; altrimenti dik l-informazzjoni 
tista' tingħata bil-miktub. Dan għandu jiġi 
ddokumentat kif jixraq. Is-suġġett għandu 
jingħata żmien biżżejjed biex jikkunsidra 
d-deċiżjoni. Fejn is-suġġett ma jkunx jaf 
jikteb, il-kunsens bil-fomm fil-preżenza ta' 
mill-inqas xhud imparzjali wieħed jista' 
jingħata f'każijiet eċċezzjonali. Is-suġġett 
jew ir-rappreżentant legali tiegħu jew 
tagħha għandu jingħata kopja tad-
dokument li permezz tiegħu ngħata l-
kunsens informat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni, jew in-nuqqas tagħha, għandha implikazzjonijiet kemm għall-volontà tal-
pazjenti li jipparteċipaw fil-provi kliniċi, kif ukoll għall-impenn u l-kooperazzjoni tagħhom 
matul il-provi. L-informazzjoni mogħtija lis-suġġetti potenzjali tal-provi, u kif din tkun 
ippreżentata, għandha tissodisfa l-ħtiġijiet ta' informazzjoni tal-persuni li jkunu qed 
jikkunsidraw li jipparteċipaw fi prova. Popolazzjonijiet ta' pazjenti speċifiċi jista' jkollhom 
ħtiġijiet differenti. L-informazzjoni għandha tingħata f'format sempliċi, kompletata 
b'informazzjoni xjentifika aktar dettaljata għal dawk li jixtiequ jikkonsultawha. L-
informazzjoni għandha tkun disponibbli l-ħin kollu matul il-prova.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni bil-miktub mogħtija lis-
suġġett u/jew lir-rappreżentant legali bl-
għan li jinkiseb il-kunsens informat tiegħu 
jew tagħha għandha tkun fil-qosor, ċara, 
rilevanti u tinftiehem minn persuna mhux 
professjonista. Din għandha tinkludi kemm 

2. Kwalunkwe informazzjoni bil-miktub 
mogħtija lis-suġġett u/jew lir-rappreżentant 
legali qabel ma jinkiseb il-kunsens 
informat tiegħu jew tagħha għandha tkun 
fil-qosor, ċara, rilevanti u tinftiehem minn 
persuna mhux professjonista. Għandha 
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informazzjoni medika kif ukoll legali. 
Għandha tinforma lis-suġġett dwar id-dritt 
tiegħu jew tagħha li jħassar il-kunsens 
informat tiegħu jew tagħha.

tingħata attenzjoni speċjali lill-ħtiġijiet ta' 
informazjzoni ta' suġġetti individwali u 
popolazzjonijiet speċifiċi ta' pazjenti, kif 
ukoll lill-metodi użati biex tingħata din l-
informazzjoni. Din għandha tinkludi kemm 
informazzjoni medika kif ukoll legali. 
Għandha tinforma lis-suġġett dwar id-dritt 
tiegħu jew tagħha li jħassar/tħassar il-
kunsens informat tiegħu jew tagħha fi 
kwalunkwe ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni, jew in-nuqqas tagħha, għandha implikazzjonijiet kemm għall-volontà tal-
pazjenti li jipparteċipaw fil-provi kliniċi, kif ukoll għall-impenn u l-kooperazzjoni tagħhom 
matul il-provi. L-informazzjoni mogħtija lis-suġġetti potenzjali tal-provi, u kif din tkun 
ippreżentata, għandha tissodisfa l-ħtiġijiet ta' informazzjoni tal-persuni li jkunu qed 
jikkunsidraw li jipparteċipaw fi prova. Popolazzjonijiet ta' pazjenti speċifiċi jista' jkollhom 
ħtiġijiet differenti. L-informazzjoni għandha tingħata f'format sempliċi, kompletata 
b'informazzjoni xjentifika aktar dettaljata għal dawk li jixtiequ jikkonsultawha. L-
informazzjoni għandha tkun disponibbli l-ħin kollu matul il-prova.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Wara konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati rilevanti inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti, il-
Kummissjoni għandha tipproduċi linji 
gwida dwar l-informazzjoni li għandha 
tingħata lis-suġġetti u lil suġġetti 
potenzjali, dwar il-kunsens informat, u 
dwar il-format u l-preżentazzjoni tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni, jew in-nuqqas tagħha, għandha implikazzjonijiet kemm għall-volontà tal-
pazjenti li jipparteċipaw fil-provi kliniċi, kif ukoll għall-impenn u l-kooperazzjoni tagħhom 
matul il-provi. L-informazzjoni mogħtija lis-suġġetti potenzjali tal-provi, u kif din tkun 
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ippreżentata, għandha tissodisfa l-ħtiġijiet ta' informazzjoni tal-persuni li jkunu qed 
jikkunsidraw li jipparteċipaw fi prova. Popolazzjonijiet ta' pazjenti speċifiċi jista' jkollhom 
ħtiġijiet differenti. L-informazzjoni għandha tingħata f'format sempliċi, kompletata 
b'informazzjoni xjentifika aktar dettaljata għal dawk li jixtiequ jikkonsultawha. L-
informazzjoni għandha tkun disponibbli l-ħin kollu matul il-prova.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Is-suġġett għandu jingħata 
informazzjoni dwar ir-riżultati tal-prova 
klinika li jkun ħa sehem fiha, ladarba 
tkun intemmet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiżdied it-trasparenza, u biex ikun żgurat li s-suġġetti jibbenefikaw kemm jista' jkun mill-
provi kliniċi, għandhom jirċievu informazzjoni dwar l-eżitu tal-prova.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 31a
Provi kliniċi fuq suġġetti minn gruppi 

oħra tal-popolazzjoni vulnerabbli
1. Prova klinika fuq suġġetti minn gruppi 
oħra tal-popolazzjoni vulnerabbli tista' 
titwettaq biss meta, flimkien mal-
kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 28, 
jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li 
ġejjin:
(a) is-suġġett irċieva l-informazzjoni 
relevanti kollha minn professjonisti 
mħarrġa biex jaħdmu jew li ilhom 
jaħdmu ma' dak il-grupp rigward il-
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prova, ir-riskji u l-benefiċċji;
(b) ix-xewqa espliċita ta' suġġett li kapaċi 
jifforma opinjoni u jivvaluta din l-
informazzjoni, li jirrifjuta li jipparteċipa 
fil-prova klinika, jew li jirtira minnha 
f'kull żmien, titqies b'mod xieraq mill-
investigatur;
(c) ma jingħataw l-ebda inċentiv jew 
tħajjir finanzjarju għajr il-kumpens għall-
parteċipazzjoni fil-prova klinika;
(d) tali riċerka jew tikkonċerna 
direttament kundizzjoni medika li s-
suġġett ikkonċernat ibati minnha jew tkun 
relevanti għall-grupp tal-popolazzjoni 
vulnerabbli;
(e) il-prova klinika tfasslet biex 
timminimizza l-uġigħ, l-iskonfort, il-biża' 
u kull riskju prevedibbli ieħor b'rabta 
mal-marda u mal-istadju tal-iżvilupp u 
kemm il-limitu minimu tar-riskju kif ukoll 
il-livell ta' tbatija huma definiti 
speċjalment u osservati kostantement;
(f) jinkiseb xi benefiċċju dirett għall-
grupp ta' pazjenti (eż, kwalità ta' ħajja 
aħjar) mill-prova klinika.
2. Is-suġġett għandu jieħu sehem fil-
proċedura ta' kunsens b'mod adattat 
għas-sitwazzjoni u għall-kapaċità tiegħu 
jew tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm il-ħtieġa għal provi kliniċi li jinvolvu rappreżentanti minn gruppi tal-popolazzjoni 
vulnerabbli (pereżempju dawk li jbatu minn diversi kundizzjonijiet tas-saħħa, l-anzjani u 
persuni debboli) biex jitjiebu t-trattamenti disponibbli għalihom, u dawn il-provi għandhom 
jitwettqu taħt kundizzjonijiet li jagħtu l-aħjar protezzjoni possibbli lil dawn is-suġġetti.
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Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt (e)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) il-prova klinika tippreżenta riskju 
minimu għas-suġġett, u timponi fuqu piż 
minimu.

(e) il-prova klinika tippreżenta riskju 
proporzjonat b'referenza għall-
kundizzjoni medika sottostanti li hija 
theddida għall-ħajja, u timponi piż 
proporzjonat fuq is-suġġett.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' kundizzjoni medika ta' theddida għall-ħajja, ir-rekwiżiti tal-piż u r-riskju 
għandhom ikunu proporzjonati għal kemm tkun serja l-kundizzjoni.

Emenda 51

Proposta għal regolament
 Artikolu 34 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien sena mit-tmiem tal-prova 
klinika, l-isponser għandu jippreżenta, 
permezz tal-bażi ta' dejta tal-UE, sommarju
tar-riżultati tal-prova klinika.

3. Fi żmien sena mit-tmiem tal-prova 
klinika, l-isponser għandu jippreżenta, 
permezz tal-bażi ta' dejta tal-UE r-rapport 
tal-istudju kliniku, inkluż sommarju 
miktub għall-pubbliku tal-prova klinika.

Madankollu, fejn, għal raġunijiet xjentifiċi, 
ma jkunx possibbli li jiġi ppreżentat 
sommarju tar-riżultati fi żmien sena, is-
sommarju tar-riżultati għandu jiġi 
ppreżentat malli jkun disponibbli. F'dan il-
każ, il-protokoll għandu jispeċifika meta se 
jiġu ppreżentati r-riżultati, flimkien ma’ 
spjegazzjoni.

Madankollu, fejn, għal raġunijiet xjentifiċi, 
ma jkunx possibbli li jiġi ppreżentat ir-
rapport tal-istudju kliniku fi żmien sena, 
għandu jiġi ppreżentat malli jkun 
disponibbli. F'dan il-każ, il-protokoll 
għandu jispeċifika meta se jiġu ppreżentati 
r-riżultati, flimkien ma’ spjegazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tar-rapport tal-istudju kliniku huwa fl-interess ta' aktar trasparenza. 
Sommarju sempliċi għandu l-potenzjal li jkun preġudikat u qarrieqi.  Rapport tal-istudju 
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kliniku jipprovdi rendikont sħiħ tal-prova u mod armonizzat li bih jiġu ppreżentati r-riżultati 
sħaħ. L-aċċess pubbliku għal din l-informazzjoni jżid il-fiduċja tal-pubbliku fir-riżultati tal-
provi u jippermetti evalwazzjoni bejn il-pari aħjar tal-istudji.

Emenda 52

Proposta għal regolament
 Artikolu 34 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. F'każ ta' nuqqas ta' konformità tal-
isponser mal-obbligu msemmi fil-
paragrafu 3, l-Istati Membri konċernati 
għandhom jimponu penali finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-konformità mad-dispożizzjoni li s-sommarju tar-riżultati u r-rapport tal-
istudju kliniku jiġu ppreżentati fi żmien 12-il xahar, l-Istati Membri għandhom ikunu intitolati 
jinfurzaw penali. 

Emenda 53

Proposta għal regolament
 Artikolu 34 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, jekk 
prova klinika li tkun ġiet sospiża jew 
imwaqqfa temporanjament ma terġax 
tinbeda, id-data tad-deċiżjoni tal-isponser li 
ma jerġax jibda l-prova klinika għandha 
titqies bħala t-tmiem tal-prova klinika. Fil-
każ ta’ terminazzjoni bikrija, id-data tat-
terminazzjoni bikrija għandha titqies bħala 
d-data tat-tmiem tal-prova klinika.

4. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, jekk 
prova klinika li tkun ġiet sospiża jew 
imwaqqfa temporanjament ma terġax 
tinbeda, id-data tad-deċiżjoni tal-isponser li 
ma jerġax jibda l-prova klinika għandha 
titqies bħala t-tmiem tal-prova klinika. Fil-
każ ta’ terminazzjoni bikrija, id-data tat-
terminazzjoni bikrija għandha titqies bħala 
d-data tat-tmiem tal-prova klinika. Wara 
12-il xahar ta' waqfien temporanju, id-
dejta mill-prova klinika għandha tiġi 
trażmessa lill-bażi ta' dejta tal-UE, anke 
jekk ma tkunx kompleta. Ir-raġunijiet 
għal terminazzjoni bikrija ta' prova 
klinika għandhom ikunu ppubblikati fil-
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bażi ta' dejta tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li r-raġunijiet għal terminazzjoni bikrija ta' prova klinika jkunu ppubblikati 
fil-bażi ta' dejta tal-UE. Ir-raġunijiet jistgħu jinkludu li l-mediċina ma kinitx effikaċi, jew li 
kellha wisq effetti kollaterali, u kwalunkwe waħda minn dawn ir-raġunijiet tista' tkun 
informazzjoni vitali għas-sikurezza tal-pazjenti kif ukoll għal riċerkaturi futuri sabiex tiġi 
evitata d-duplikazzjoni tar-riċerka.

Emenda 54

Proposta għal regolament
 Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Rigward il-prodotti mediċinali 
investigattivi mhux awtorizzati għajr il-
plaċebi, u l-prodotti mediċinali 
investigattivi awtorizzati li, skont il-
protokoll, ma jintużawx skont it-termini 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, l-isponser għandu 
jippreżenta kull sena b'mezzi elettroniċi 
lill-Aġenzija, rapport dwar is-sikurezza ta' 
kull prodott mediċinali investigattiv użat fi 
prova klinika li tiegħu huwa l-isponser.

1. Rigward il-prodotti mediċinali 
investigattivi mhux awtorizzati għajr il-
plaċebi, u l-prodotti mediċinali 
investigattivi awtorizzati li, skont il-
protokoll, ma jintużawx skont it-termini 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni u l-użu tagħhom ma 
tkunx parti mill-prassi klinika normali, l-
isponser għandu jippreżenta kull sena 
b'mezzi elettroniċi lill-Aġenzija, rapport 
dwar is-sikurezza ta' kull prodott 
mediċinali investigattiv użat fi prova 
klinika li tiegħu huwa l-isponser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal provi li jużaw IMP għal indikazzjonijiet mhux approvati, il-proposta tagħmel ir-
rapportar dwar is-sikurezza obbligatorju anke fil-każ ta' provi b'livell baxx ta' intervent. Id-
dejta dwar is-sikurezza miġbura f'Rapporti Annwali dwar is-Sikurezza minn prodotti użati 
skont il-prassi klinika normali ma tipprovdi ebda informazzjoni addizzjonali meta mqabbel 
ma' dak li huwa diġà magħruf dwar il-profil tas-sikurezza tal-prodotti, u tirriżulta f'piż 
amministrattiv mhux meħtieġ mingħajr ebda benefiċċju għall-pazjenti. Għalhekk, id-
dispożizzjonijiet għar-rapportar dwar is-sikurezza jridu jiġu riveduti kif xieraq.
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Emenda 55

Proposta għal regolament
 Artikolu 39 – paragrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fil-każ ta' prova klinika li tinvolvi l-
użu ta' aktar min prodott mediċinali 
investigattiv wieħed, l-isponser jista' 
jippreżenta rapport wieħed dwar is-
sikurezza dwar il-prodotti mediċinali 
investigattivi kollha użati fil-prova. L-
isponser għandu jagħti r-raġunijiet għal 
din id-deċiżjoni fir-rapport.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta fi prova klinika waħda jintuża aktar minn prodott mediċinali investigattiv wieħed, l-
isponsers għandhom jitħallew jippreżentaw rapport wieħed rigward il-prova klinika pjuttost 
milli rapport wieħed għal kull prodott mediċinali investigattiv. Dan huwa meħtieġ biex ikun 
żgurat li tista' tiġi rrapportata informazzjoni aktar eżatta dwar kwistjonijiet ta' sikurezza 
marbuta mal-użu kkombinat ta' mediċini.

Emenda 56

Proposta għal regolament
 Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
awtorizzati li, skont il-protokoll, jintużaw
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, l-isponser għandu 
jinforma kull sena lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
dwar ir-reazzjonijiet avversi serji suspettati 
kollha.

1. Fir-rigward tal-prodotti mediċinali 
awtorizzati li, skont il-protokoll, jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, l-isponser għandu 
jinforma kull sena lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
dwar ir-reazzjonijiet avversi serji suspettati 
kollha. Meta sponser, minħabba nuqqas 
ta' riżorsi, ma jkunx jista' jinforma lid-
detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, jista' jinforma lill-
Aġenzija minflok.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-rapportar dirett ta' reazzjonijiet avversi serji ssuspettati lid-detentur tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni huwa estremament diffiċli, jekk mhux impossibbli, għal sponsers mhux 
kummerċjali meta jintużaw mediċini ġeneriċi fil-prova, u meta s-suġġetti jingħataw il-
mediċina minn għadd ta' sorsi differenti. F'ħafna provi "off the shelf", l-IMPs jintużaw 
inkombinazzjoni mal-IMP li qed jiġi investigat. F'każijiet bħal dawn, dawn l-IMPs jistgħu 
jkunu disponibbli bħala prodott ġeneriku li jiġi ordnat indipendentement mill-isptar jew mit-
tabib individwali, u għalhekk m'hemm ebda rabta diretta bejn l-isponser u d-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 57

Proposta għal regolament
 Artikolu 49 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn l-isponser ikun konxju, fir-rigward 
ta' prova klinika li tagħha huwa l-isponser, 
ta' ksur serju ta' dan ir-Regolament jew tal-
verżjoni tal-protokoll applikabbli fiż-żmien 
tal-ksur, dan għandu jinnotifika lill-Istati 
Membri kkonċernati, permezz tal-Portal 
tal-UE, dwar dak il-ksur fi żmien sebat 
ijiem minn meta jsir jaf bil-ksur.

1. Fejn l-isponser ikun konxju, fir-rigward 
ta' prova klinika li tagħha huwa l-isponser, 
ta' ksur serju ta' dan ir-Regolament jew tal-
verżjoni tal-protokoll applikabbli fiż-żmien 
tal-ksur, dan għandu jinnotifika lill-Istati 
Membri kkonċernati, permezz tal-Portal 
tal-UE, dwar dak il-ksur mill-aktar fis 
possibbli u mhux aktar tard minn sebat 
ijiem minn meta jsir jaf bil-ksur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi enfasizzat aktar il-fatt li kwalunkwe ksur serju għandu jiġi rrapportat mill-aktar fis 
possibbli, u li l-perjodu ta' sebat ijiem huwa l-iskadenza assoluta biex jiġi notifikat ksur serju. 

Emenda 58

Proposta għal regolament
 Artikolu 49 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, “ksur 
gravi” jfisser ksur li x'aktarx jaffettwa sa 
livell sinifikanti s-sikurezza u d-drittijiet
tas-suġġetti jew l-affidabbiltà u r-
robustezza tad-dejta ġġenerata waqt il-

2. Għall-finijiet ta’ dan l-Artikolu, “ksur 
gravi” jfisser ksur li x'aktarx jaffettwa sa 
livell sinifikanti s-sikurezza, id-drittijiet u 
l-benessri tas-suġġetti jew l-affidabbiltà u 
r-robustezza tad-dejta ġġenerata waqt il-
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prova klinika. prova klinika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-Artikolu 3 tal-proposta, il-benessri tas-suġġetti jrid jiġi sottolinjat ukoll.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-informazzjoni kollha dwar il-provi 
kliniċi għandha tiġi rreġistrata, 
ipproċessata, immaniġġata, u maħżuna 
b’tali mod li tkun tista’ tiġi rrappurtata, 
interpretata u vverifikata b'mod preċiż 
filwaqt li l-kunfidenzjalità tar-rekords u 
tad-dejta personali tas-suġġetti jibqgħu 
protetti skont il-leġiżlazzjoni applikabbli 
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali.

1. L-informazzjoni kollha dwar il-provi 
kliniċi għandha tiġi rreġistrata, 
ipproċessata, immaniġġata, u maħżuna fil-
format ta' rapport tal-istudju kliniku, 
b’tali mod li tkun tista’ tiġi rrappurtata, 
interpretata u vverifikata b'mod preċiż 
filwaqt li l-kunfidenzjalità tar-rekords u 
tad-dejta personali tas-suġġetti jibqgħu 
protetti skont il-leġiżlazzjoni applikabbli 
dwar il-protezzjoni tad-dejta personali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni tar-rapport tal-istudju kliniku huwa fl-interess ta' aktar trasparenza.

Emenda 60

Proposta għal regolament
 Artikolu 55 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sakemm leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni ma 
tkunx teħtieġ l-arkivjar għal perjodu 
itwal, l-isponser u l-investigatur għandhom 
jarkivjaw il-kontenut tal-master fajl għall-
prova klinika għal mill-inqas ħames snin
wara t-tmiem tal-prova klinika. 
Madankollu, il-fajls mediċi tas-suġġetti 
għandhom jiġu arkivjati skont il-

L-isponser u l-investigatur għandhom 
jarkivjaw il-kontenut tal-master fajl għall-
prova klinika għal perjodu ta' żmien 
indefinit wara l-konklużjoni tal-prova 
klinika. Madankollu, il-fajls mediċi tas-
suġġetti għandhom jiġu arkivjati skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali. Jekk l-isponser 
ma jkunx jista' jarkivja l-master fajl, dan 
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leġiżlazzjoni nazzjonali. jista' jiġi arkivjat fil-bażi ta' dejta tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk sponser jiġi investigat għal kondotta ħażina, il-master fajl tal-prova klinika jkun vitali. 
Għalhekk, il-master fajl għandhu jiġi arkivjat għal perjodu ta' żmien indefinit sakemm il-liġi 
nazzjonali ma tiddikjarax xort'oħra. Il-master fajl jista' jinħażen fil-bażi ta' dejta tal-UE jekk 
ikun meħtieġ.

Emenda 61

Proposta għal regolament
 Artikolu 69 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata aktar flessibbiltà dwar kif ir-responsabbiltajiet jiġu kondiviżi bejn l-
isponsers.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għoti ta' tweġibiet għall-mistoqsijiet 
kollha mis-suġġetti, l-investigaturi jew kull 
Stat Membru kkonċernat rigward il-prova 
klinika;

(b) l-għoti ta' tweġibiet għall-mistoqsijiet 
kollha mis-suġġetti, l-investigaturi jew kull 
Stat Membru kkonċernat rigward il-prova 
klinika. Biex jissodisfa dan l-obbligu, l-
isponser jista' jiddelega l-kompiti kif ikun 
meħtieġ, skont it-tieni paragrafu tal-
Artikolu 68;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-isponsers jistgħu jiddelegaw kompiti.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
żżomm bażi ta' dejta fil-livell tal-Unjoni 
(minn hawn ’il quddiem, il-"bażi ta' dejta 
tal-UE"). Il-Kummissjoni għandha titqies 
bħala l-kontrollur tal-bażi ta' dejta tal-UE u 
għandha tkun responsabbli biex tiġi 
evitata duplikazzjoni mhux meħtieġa bejn 
dik il-bażi ta' dejta u l-bażijiet ta' dejta 
EudraCT u EudraVigilance.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat piż amministrattiv addizzjonali fuq l-applikanti, il-Kummissjoni, bħala l-
istituzzjoni li ħolqot il-bażi ta' dejta l-ġdida tal-UE, għandha tiżgura li ma jkunx hemm 
duplikazzjoni ma' bażijiet ta' dejta ġestiti mill-Aġenzija. 

Emenda 64

Proposta għal regolament
 Artikolu 78 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PR\925718MT.doc 43/52 PE504.236v01-00

MT

prova klinika jew modifika sostanzjali. prova klinika jew modifika sostanzjali. 
Għandha wkoll tippermetti lill-pubbliku u 
lil riċerkaturi indipendenti janalizzaw ir-
riżultati ta' provi kliniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi enfasizzat il-fatt li għan ewlieni tal-bażi ta' dejta tal-UE huwa li jżid it-trasparenza 
tar-riżultati tal-provi għall-pazjenti u għar-riċerkaturi.

Emenda 65

Proposta għal regolament
 Artikolu 78 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-bażi ta' dejta tal-UE għandha tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku skont ir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001
b'kundizzjoni li, għad-dejta u l-
informazzjoni kollha jew partijiet 
minnhom li jinsabu fiha, il-kunfidenzjalità 
tkun iġġustifikata minħabba kull waħda 
mir-raġunijiet li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi l-Kummissjoni se tistabbilixxi u timmaniġġja l-bażi ta' dejta, għandha tkun aċċessibbli 
għall-pubbliku skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) Nru 1049/2001 dwar l-aċċess 
pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni.

Emenda 66

Proposta għal regolament
 Artikolu -86 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu -86

Kooperazzjoni tal-kumitati tal-etika
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Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
kooperazzjoni tal-kumitati tal-etika u l-
kondiviżjoni tal-aħjar prassi dwar 
kwistjonijiet etiċi inklużi l-proċeduri u l-
prinċipji tal-eżami etiku.
(Jekk jiġi adottat, dan it-test għandu 
jiddaħħal fil-Kapitolu XVIII.) 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiddaħħlu ċ-ċarezza u l-konsistenza fl-eżami etiku tal-provi kliniċi, mingħajr ma jiġi 
impost il-piż ta' armonizzazzjoni sħiħa, il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma biex 
tħeġġeġ il-kooperazzjoni u l-kondiviżjoni tal-aħjar prassi bejn il-kumitati tal-etika. Il-
parteċipazzjoni f'din il-pjattaforma għandha tkun volontarja.

Emenda 67

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

dikjarazzjoni tal-kunsiderazzjonijiet etiċi 
involuti u ta' kif ġew indirizzati l-prinċipji 
tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif iddikjarat fil-Punt 14 tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, il-protokoll għandu jkun fih 
dikjarazzjoni dwar il-kunsiderazzjonijiet etiċi u jindika kif ġew indirizzati l-prinċipji tad-
Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki.

Emenda 68

Proposta għal regolament
 Anness I – punt 13 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

diskussjoni dwar ir-rilevanza tal-prova 
klinika u t-tfassil tagħha biex tkun tista' ssir 

diskussjoni dwar ir-rilevanza tal-prova 
klinika u t-tfassil tagħha biex tkun tista' ssir 
valutazzjoni skont l-Artikolu 6, filwaqt li l-
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valutazzjoni skont l-Artikolu 6; evidenza eżistenti kollha tiġi referenzjata, 
inklużi l-eżamijiet sistematiċi u l-
metanaliżi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta eżami sistematiku jew metanaliżi jkunu disponibbli, għandhom jiġu inklużi fl-
applikazzjoni.

Emenda 69

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni tal-involviment tal-pazjenti 
fil-prova, inkluża l-identifikazzjoni tas-
suġġett/tal-kwistjonijiet tar-riċerka u d-
diżinn tal-prova;

Or. en

Ġustifikazzjoni
Il-livell ta' involviment tal-pazjenti għandu jkun speċifikat.

Emenda 70

Proposta għal regolament
 Anness I – punt 13 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

jekk is-suġġetti tal-prova ma jirriflettux 
distribuzzjoni bilanċjata fir-rigward tal-
età u/jew tas-sess, dan irid jiġi ġustifikat u 
spjegat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test. l-inklużjoni ta' mara waħda jew ta' anzjan wieħed fil-grupp tal-prova tista' 
ma ssolvix il-problema ta' rappreżentanza sproporzjonata. Il-popolazzjoni tal-prova għandha 
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tkun ibbilanċjata f'termini ta' età u sess, sakemm ma jkunx hemm ġustifikazzjoni biex dan ma 
jseħħx.

Emenda 71

Proposta għal regolament
 Anness I – punt 13 – inċiż 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

pjan ta' analiżi statistika sħiħa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-affidabbiltà tad-dejta li toriġina minn prova klinika, l-isponsers għandhom jagħtu 
informazzjoni minn qabel dwar kif se jużaw id-dejta.

Emenda 72

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16a. Il-protokoll għandu jkun fih 
informazzjoni rigward il-finanzjament, l-
isponsers, l-affiljazzjonijiet istituzzjonali, 
u kwalunkwe kunflitt ta' interess 
potenzjali ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-Punt 14 tad-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, l-informazzjoni dwar relazzjonijiet 
finanzjarji u affiljazzjonijiet jew kunflitti ta' interess potenzjali oħra għandha tiġi inkluża fil-
protokolli tar-riċerka kollha.
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Emenda 73

Proposta għal regolament
 Anness I – punt 53a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

53a. L-informazzjoni kollha mogħtija lis-
suġġetti jew lir-rappreżentanti legali 
għandha taderixxi mal-prinċipji ewlenin 
tal-kwalità: għandha tkun oġġettiva u bla 
preġudizzju; orjentata lejn il-pazjenti; 
ibbażata fuq l-evidenza; aġġornata; 
affidabbli; tista' tinftiehem; aċċessibbli; 
trasparenti; relevanti; u konsistenti mal-
informazzjoni statutorja, meta 
applikabbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni, jew in-nuqqas tagħha, għandha implikazzjonijiet kemm għall-volontà tal-
pazjenti li jipparteċipaw fil-provi kliniċi, kif ukoll għall-impenn u l-kooperazzjoni tagħhom 
matul il-provi. L-informazzjoni mogħtija lis-suġġetti potenzjali tal-provi, u kif din tkun 
ippreżentata, għandha tissodisfa l-ħtiġijiet ta' informazzjoni tal-persuni li jkunu qed 
jikkunsidraw li jipparteċipaw fi prova. Popolazzjonijiet ta' pazjenti speċifiċi jista' jkollhom 
ħtiġijiet differenti. L-informazzjoni għandha tingħata f'format sempliċi, kompletata 
b'informazzjoni xjentifika aktar dettaljata għal dawk li jixtiequ jikkonsultawha. L-
informazzjoni għandha tkun disponibbli l-ħin kollu matul il-prova.

Emenda 74

Proposta għal regolament
 Anness I – punt 53b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

53b. L-applikanti għandhom jiġu 
inkoraġġuti jitolbu li d-dokumenti ta' 
informazzjoni u tal-kunsens informat jiġu 
eżaminati mill-pazjenti qabel ma jiġu 
ppreżentati, biex ikun żgurat li jkunu 
relevanti għall-pazjenti u li jistgħu 
jinftiehmu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-informazzjoni, jew in-nuqqas tagħha, għandha implikazzjonijiet kemm għall-volontà tal-
pazjenti li jipparteċipaw fil-provi kliniċi, kif ukoll għall-impenn u l-kooperazzjoni tagħhom 
matul il-provi. L-informazzjoni mogħtija lis-suġġetti potenzjali tal-provi, u kif din tkun 
ippreżentata, għandha tissodisfa l-ħtiġijiet ta' informazzjoni tal-persuni li jkunu qed 
jikkunsidraw li jipparteċipaw fi prova. Popolazzjonijiet ta' pazjenti speċifiċi jista' jkollhom 
ħtiġijiet differenti. L-informazzjoni għandha tingħata f'format sempliċi, kompletata 
b'informazzjoni xjentifika aktar dettaljata għal dawk li jixtiequ jikkonsultawha. L-
informazzjoni għandha tkun disponibbli l-ħin kollu matul il-prova.
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NOTA SPJEGATTIVA

Jeżisti qbil ġenerali bejn il-partijiet interessati kollha li l-leġiżlazzjoni attwali dwar il-provi 
kliniċi trid tiġi riveduta urġentement.  Kien hemm tnaqqis kbir ħafna fl-għadd ta' provi kliniċi 
mwettqa fl-Ewropa fis-snin li għaddew, li huwa dovut, tal-anqas parzjalment, għal uħud mill-
miżuri fid-Direttiva dwar il-Provi Kliniċi. Bejn l-2007 u l-2011, l-għadd ta' provi kliniċi 
mwettqa fl-UE naqas b'25 %, b'ħafna provi kliniċi jsiru minflok fi swieq emerġenti.  Dan 
mhux biss għandu konsegwenzi ekonomiċi diżastrużi, iżda jostakola wkoll l-avvanz tal-
mediċina għad-detriment tal-pazjenti.  L-Ewropa trid tkun kompetittiva, u post attraenti biex 
il-kumpaniji farmaċewtiċi jwettqu riċerka fih, filwaqt li tippromwovi r-riċerka akkademika u 
tinkuraġġixxi l-iżvilupp ta' mediċini għal mard rari.  Fl-istess ħin, l-Ewropa għandha tkun 
minn ta' quddiem fid-dinja kemm fir-rigward tas-sikurezza tal-pazjenti kif ukoll fir-rigward 
tat-trasparenza, fl-interess tal-fiduċja tal-pubbliku u tal-kawalità tax-xjenza. 

Regolament jew Direttiva

Waħda mill-problemi ewlenin bid-Direttiva attwali hija preċiżament il-forma ġuridika tagħha, 
i.e. li hija direttiva.  Il-mużajk ta' leġiżlazzjoni implimentata b'modi differenti fl-UE kollha 
wassal biex il-provi kliniċi transkonfinali jkunu għaljin u diffiċli li jitwettqu.  Għal dik ir-
raġuni, ir-Rapporteur tappoġġa bil-qawwa il-proposta għal regolament tal-Kummissjoni, li se
tiżgura li jkun hemm konsistenza fl-applikazzjoni fl-UE kollha.  Dan ikun ta' benefiċċju 
partikolari għal dawk li qed jaħdmu fuq mard rari, qasam li fih ix-xogħol transkonfinali huwa 
imperattiv minħabba l-popolazzjonijiet żgħar ta' pazjenti.

Żmien meħtieġ għal approvazzjoni

Il-Kummissjoni kienet ambizzjuża u qed titlob ħafna mill-awtoritajiet regolatorji, il-kumitati 
tal-etika u l-isponsers.  Waħda mill-problemi ewlenin bid-Direttiva attwali hija ż-żminijiet 
twal meħtieġa għal approvazzjoni, li jwasslu biex it-twettiq ta' provi fl-Ewropa jkun iktar 
għali.  L-iskedi ta' żmien huma ambizzjużi iżda fattibbli, u huma bbażati fuq l-aħjar prassi 
attwali fl-UE.  Il-kunċett ta' approvazzjoni taċita se jipprovdi inċentiv reali biex min 
jawtorizza l-provi jawtorizzahom fil-ħin.  Ħafna Stati Membri jkunu jridu jirrevedu dan l-
approċċ, għalhekk ir-Rapporteur tagħti parir lill-Parlament biex jappoġġa l-proposta tal-
Kummissjoni dwar iż-żminijiet meħtieġa għal approvazzjoni.

Tnaqqis tal-burokrazija

Hemm għadd ta' miżuri tajbin fil-proposta tal-Kummissjoni biex titnaqqas il-burokrazija, u 
waħda mill-ideat l-aktar pożittivi hija l-Portal tal-UE. Dan ifisser li l-isponsers iridu 
jippreżentaw biss applikazzjoni uniformi waħda għall-approvazzjoni, irrispettivament minn 
fejn fl-UE se titwettaq il-prova, jew minn jekk il-prova hijiex se titwettaq fi stat wieħed jew 
f'diversi stati.  Miżura ġdida oħra li r-Rapporteur tilqa' hija l-kunċett ta' "prova b'livell baxx ta' 
intervent", li jnaqqas ferm il-burokrazija għal provi aktar sempliċi u anqas riskjużi.  Filwaqt li 
dan it-tnaqqis fil-burokrazija huwa importanti, is-sikurezza u l-benessri tal-pazjenti dejjem 
għandhom ikunu l-prijorità ewlenija fl-aspetti kollha tal-prova klinika.



PE504.236v01-00 50/52 PR\925718MT.doc

MT

Definizzjonijiet

Il-Kummissjoni pproponiet id-definizzjoni komprensiva "studji kliniċi", li fiha l-"provi 
kliniċi" jiffurmaw sottogrupp definit b'mod aktar speċifiku.  Filwaqt li wieħed jista' jifhem l-
idea wara dawn id-definizzjonijiet, il-fatt li ż-żewġ termini ngħataw tifsiriet differenti kkawża 
konfużjoni fost il-partijiet interessati, billi t-termini jintużaw b'mod interkambjabbli fil-linji 
gwida internazzjonali.  Għalhekk, ir-Rapporteur tipproponi li d-definizzjoni "studju kliniku" 
tinbidel għal "studju dwar prodott mediċinali".

Kumitat tal-Etika

Il-Kummissjoni ppruvat tevita l-kwistjoni tal-kumitati tal-etika, minħabba d-diversità 
tagħhom madwar l-Ewropa.  Filwaqt li r-Rapportuer taqbel li d-dispożizzjonijiet 
m'għandhomx ikunu preskrittivi żżejjed fil-livell tal-UE dwar kif il-kumitati tal-etika joperaw 
eżattament, hija tal-fehma li huwa vitali li jiġi ċċarat il-fatt li l-kumitati tal-etika għandhom 
rwol importanti fl-awtorizzazzjoni tal-provi u fl-iżgurar tas-sikurezza u l-benessri tal-pazjenti.  
Qed tipproponi wkoll li l-Kummissjoni twaqqaf pjattaforma fejn il-kumitati tal-etika mill-
Ewropa kollha jkunu jistgħu jiddiskutu kif jawtorizzaw il-provi kliniċi u jitgħallmu jaħdmu 
flimkien u jiskambjaw l-aħjar prassi.  Jekk il-kumitati tal-etika flimkien jistgħu jsibu moda 
iktar armonizzat ta' kif jaħdmu, kemm l-isponsers kif ukoll il-pazjenti jkunu infurmati aħjar 
dwar dak li għandhom jistennew.

Sistema Nazzjonali ta' Indennizz

Ir-Rapporteur tappoġġa bis-sħiħ il-proposta tal-Kummissjoni biex jiġu stabbiliti sistemi 
nazzjonali ta' indennizz.  Attwalment, l-ispejjeż tal-assigurazzjoni għal xi provi huma 
astronomiċi u dan jista' jiskuraġġixxi lil ħafna sponsers milli jwettquhom.  Spiss huma l-provi 
akkademiċi, speċjalment dwar mard rari, li sempliċement ma jibqgħux vijabbli minħabba 
spejjeż għoljin ta' assigurazzjoni.  Dawn it-tipi ta' provi jrid jiġu mħeġġa u appoġġati, u huwa 
għalhekk li sistema ta' indennizz tkun daqshekk importanti.  Attwalment, ħafna mill-fondi 
pubbliċi li huma investiti fir-riċerka medika mbagħad jintefqu fuq l-assigurazzjoni. L-ispejjeż 
operazzjonali ta' sistema ta' indennizz ikunu relattivament żgħar għall-Istati Membri, u jeżistu 
eżempji tajbin bħad-Danimarka u pajjiżi oħra li juru kif din is-sistema tista' taħdem.

Relevanza tal-provi

Attwalment, ħafna provi jitwettqu f'popolazzjonijiet ta' pazjenti li mhux neċessarjament 
jirriflettu d-diversità tal-grupp ta' popolazzjoni li l-mediċina se tintuża fih.  Pereżempju, in-
nisa spiss ikunu sottorappreżentati fil-provi, li jfisser li tkun disponibbli inqas dejta dwar kif 
il-mediċini jaffettwaw lin-nisa b'mod speċifiku.  Eżempju ieħor huwa l-provi li jeskludu lill-
anzjani, li normalment ikollhom aktar komorbożitajiet u kumplikazzjonijiet.  Ir-Rapporteur 
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għamlet għadd ta' suġġerimenti biex tipprova tagħmel il-provi kliniċi aktar relevanti għall-
popolazzjoni tal-pazjenti. 

Involviment tal-pazjenti

Il-Kummissjoni pproponiet l-involviment tal-pazjenti fil-valutazzjoni tal-provi kliniċi, u r-
Rapporteur tappoġġa dan bis-sħiħ.  Wara kollox, huma l-pazjenti li se jġarrbu r-riskji 
potenzjali tal-prova, u li se jgawdu l-benefiċċji potenzjali.  Ir-Rapporteur tixtieq tenfasizza l-
fatt li dawn il-pazjenti għandu jkollhom l-esperjenza u l-għarfien, u l-involviment tagħhom 
m'għandux jitqies biss bħala wieħed simboliku.

Provi f'pajjiżi li qed jiżviluppaw

Il-provi kliniċi qed jitwettqu dejjem aktar f'pajjiżi li qed jiżviluppaw u dan iqajjem għadd ta' 
kwistjonijiet etiċi.  Hemm diversi miżuri fil-proposta tal-Kummissjoni li jindirizzaw dan il-
fatt, u r-Rapporteur tapprovahom.  L-ewwel nett, id-dispożizzjoni li jekk sponser irid juża 
dejta minn prova mwettqa barra l-UE, allura l-prova trid tkun aderiet ma' standards 
ekwivalenti għal dawk fil-leġiżlazzjoni tal-UE, għalkemm din għandha tiġi estiża biex 
tinkludi linji gwida internazzjonali dwar l-etika. Flimkien ma' din, id-dispożizzjoni biex 
uffiċjali tal-Kummissjoni jispezzjonaw is-sistemi regolatorji f'pajjiżi terzi, u jiżguraw li 
jkollhom fis-seħħ il-miżuri biex jiġi ggarantit l-istess livell ta' sikurezza u benessri tal-
pazjenti. 

Trasparenza

Waħda mill-problemi ewlenin bħalissa hija n-nuqqas ta' trasparenza tar-riżultati tal-provi 
kliniċi.  Dan naqqas il-fiduċja tal-pubbliku fil-provi u fir-riżultati tagħhom.  L-istudjużi 
indipendenti spiss isibuha diffiċli li jiksbu d-dejta li jkollhom bżonn biex jivverifikaw ir-
riżultati tal-provi u jwettqu eżamijiet sistematiċi, u ħafna dejta ma tingħatax.  Huwa magħruf 
ukoll li meta l-provi ma jagħtux riżultati pożittivi, ħafna drabi r-riżultati qatt ma jiġu 
ppubblikati jew qatt ma jkunu disponibbli.  Il-provi jistgħu jitwettqu ripetutament qabel ma 
jsir magħruf li jkunu ineffikaċi jew saħansitra perikolużi.  Il-Kummissjoni qed tipproponi xi 
passi kbar 'il quddiem f'termini ta' trasparenza, billi tipproponi li tiġi stabbilita bażi ta' dejta 
tal-UE, aċċessibbli pubblikament dwar il-provi kliniċi, li żżomm informazzjoni dwar il-provi 
kollha, kemm jekk jirnexxu kif ukoll jekk le.  Madankollu, ir-Rapporteur tal-fehma li 
sommarju sempliċi tar-riżultati mill-isponser mhuwiex biżżejjed, billi jista' jkun preġudikat u 
qarrieqi.

– Rapport tal-Istudju Kliniku

Għalhekk, ir-Rapporteur qed tirrakkomanda li l-isponsers jintalbu jippubblikaw rapport sħiħ 
tal-istudju kliniku fil-bażi ta' dejta tal-UE.  Ir-rapport tal-istudju kliniku diġà huwa linja gwida 
internazzjonali aċċettata b'mod ġenerali u rendikont komprensiv dwar kif twettqet il-prova, u 
x'riżultati nkisbu.  Bosta sponsers diġà jippreparaw dawn ir-rapporti, li jiġu ppreżentati lill-
korpi regolatorji meta japplikaw għal awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.  Ir-rapport 
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jinkludi sommarju simplifikat, iżda anke r-riżultati kompleti li jistgħu jiġu analizzati u 
ċċekkjati minn riċerkaturi indipendenti. Huwa ċar li l-pazjenti jiddeċiedu li jieħdu sehem fi 
prova biex jgħinu fl-avvanz tal-mediċina għalihom infushom u għal pazjenti oħra fis-
sitwazzjoni tagħhom, mhux biex jgħinu lil kumpanija partikolari.  Il-kondiviżjoni ta' aktar 
għarfien dwar provi kliniċi mhux biss iżżid il-fiduċja fil-mediċini, iżda taċċellera l-iżvilupp ta' 
trattamenti li jsalvaw il-ħajja.  Mhijiex se tikkomprometti l-protezzjoni tad-dejta, billi d-dejta 
personali kollha dwar il-pazjenti tkun anonimizzata.  Informazzjoni tassew kummerċjalment 
kunfidenzjali tiġi ttrattata skont leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-aċċess għad-dokumenti.  

– Penali għal dewmien fit-trażmissjoni

Ir-Rapporteur qed tipproponi wkoll li l-Istati Membri jimponu multi fuq sponsers li ma 
jissodisfawx ir-responsabbiltajiet tagħhom f'termini ta' trasparenza.  Qed tappoġġa l-proposta 
tal-Kummissjoni li l-isponsers jingħataw sena biex jittrażmettu l-informazzjoni kollha lill-bażi 
ta' dejta, li huwa żmien xieraq biżżejjed biex titħejja d-dejta meħtieġa.  L-isponsers li ma 
jissodisfawx dan ir-rekwiżit għandhom jiġu penalizzati.

– Master fajl

Il-Kummissjoni pproponiet li l-isponsers jarkivjaw il-master fajl tal-prova klinika għal tal-
anqas ħames snin. Ir-Rapporteur tal-fehma li dan mhuwiex biżżejjed.  Jekk sponser jiġi 
investigat għal kondotta ħażina, il-master fajl tal-prova klinika jkun vitali.  Għalhekk, 
ipproponiet li l-master fajl għandhu jiġi arkivjat għal perjodu ta' żmien indefinit sakemm il-
leġiżlazzjoni nazzjonali ma tiddikjarax xort'oħra.  Il-master fajl jista' jinħażen fil-bażi ta' dejta 
tal-UE jekk ikun meħtieġ.


