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Emenda 33
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 34
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-riskju għas-sikurezza tas-suġġetti fi 
prova klinika joriġina prinċipalment minn 
żewġ sorsi: il-prodott mediċinali 
investigattiv u l-intervent. Madankollu, 
bosta provi kliniċi joħolqu biss riskju 
addizzjonali minimu għas-sikurezza tas-
suġġetti meta mqabbla mal-prassi klinika 
normali. Dan huwa partikolarment il-każ 
fejn il-prodott mediċinali investigattiv 
huwa kopert minn awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni (jiġifieri l-kwalità, 
is-sikurezza u l-effikaċja diġà ġew 
ivvalutati matul il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni) 
u fejn l-intervent jippreżenta biss riskju 
addizzjonali limitat ħafna għas-suġġetti 
meta mqabbel mal-prassi klinika normali. 
Dawk il-"provi kliniċi b'livell baxx ta' 

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

b'livell baxx ta' intervent" ta' spiss ikunu ta' 
importanza kruċjali għall-valutazzjoni tat-
trattamenti standard u tad-dijanjożijiet, u 
b'hekk jiġi ottimizzat l-użu ta' prodotti 
mediċinali u għalhekk jikkontribwixxi 
għal-livell għoli tas-saħħa pubblika. Dawn 
għandhom ikunu suġġetti għal regoli inqas 
ibsin, bħal skadenzi iqsar għall-
approvazzjoni.

Or. en

Emenda 35
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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



PE504.308v01-00 4/96 AM\925951MT.doc

MT

skadenzi iqsar għall-approvazzjoni. temporanju fuq is-saħħa tas-suġġett, 
dawn għandhom ikunu suġġetti għal regoli 
inqas ibsin, bħal skadenzi iqsar għall-
approvazzjoni. Barra minn hekk, ir-regoli 
ta’ viġilanza u ta’ traċċabilità għandhom 
ikunu dawk tal-prassi klinika attwali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-emenda li tissostitwixxi l-espressjoni “prova klinika b’livell baxx ta’ intervent” bi “prova 
klinika b’riskju minimu” tapplika għat-test kollu. Jekk din tiġi adottata, għandhom jitwettqu l-
modifiki fit-test kollu. Minħabba l-modifiki kollha li saru fuq il-punt 9, ġustifikazzjoni identika 
u xierqa tinsab fl-emenda 8.

Emenda 36
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en



AM\925951MT.doc 5/96 PE504.308v01-00

MT

Ġustifikazzjoni

Emenda li tieħu post l-Emenda 3 tal-abbozz ta’ opinjoni.

Emenda 37
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 38
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) F’każ ta’ mard rari kif definit fil-
leġiżlazzjoni tal-UE, id-dejta u l-
kompetenza meħtieġa sabiex titwettaq 
valutazzjoni informata tajjeb tal-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ta’ 
prova klinika jistgħu jkunu skarsi f’livell 
nazzjonali. Għaldaqstant, kompetenza 
bħal din għandha tinkiseb f’livell 
Ewropew. Għal dan il-fini, l-Istat 
Membru relatur għandu jikkoopera fil-
proċess ta’ valutazzjoni mal-Grupp ta’ 
Ħidma għal Konsulenza Xjentifika tal-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini li 
għandu jipprovdi opinjoni dwar il-mard 
jew il-grupp ta’ mard ikkonċernat. Fejn 
ikun rilevanti, din l-opinjoni tista’ tkopri 
aspetti relatati mal-Parti II tal-
valutazzjoni, u f’tali każ l-Istat Membru 
relatur għandu jinnotifikaha lill-Istati 
Membri kkonċernati. Din il-kooperazzjoni 
għandha tiġi organizzata sal-istess 
skadenzi previsti f’dan ir-Regolament 
għal provi kliniċi mwettqa fil-qasam tal-
mard għajr il-mard rari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Premessa li tikkorrispondi għall-inserzjoni tal-Artikolu 7a ġdid dwar ir-rapport ta’ 
valutazzjoni dwar il-provi kliniċi fil-qasam tal-mard rari.

Emenda 39
Cristian Silviu Buşoi

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-

(14) Għandu jitħalla f'idejn l-Istat Membru 
kkonċernat li jiddetermina l-korp jew il-
korpi xierqa biex ikunu involuti f'din il-
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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.

valutazzjoni. Din id-deċiżjoni hija 
kwistjoni ta’ organizzazzjoni interna ta' 
kull Stat Membru. Madankollu, 
irrispettivament mill-organizzazzjoni tal-
proċess ta’ valutazzjoni u l-korpi involuti,
l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni titwettaq kompletament sal-
iskadenzi ipprovduti f’dan ir-Regolament 
u li l-ebda valutazzjoni oħra ma tkun 
tista’ timpedixxi lill-isponser milli jibda l-
prova klinika wara n-notifika tad-
deċiżjoni li tagħti l-awtorizzazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda ta’ din il-Premessa bl-għan li tiċċara l-intenzjoni tal-Emenda 13 tal-abbozz ta’ 
opinjoni. It-tieni parti għandha ssir premessa separata għal raġunijiet ta’ ċarezza.

Emenda 40
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) Il-Kummissjoni għandha toħroġ 
linji gwida b’konsultazzjoni mal-Istati 
Membri, l-organizzazzjonijiet tal-
akkademja u tas-soċjetà ċivili sabiex 
tispeċifika l-kontenut u l-format tar-
riżultati tal-prova klinika.

Or. en
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Emenda 41
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 14a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) L-Istati Membri, meta jkunu 
qegħdin jiddeterminaw il-korp jew il-korpi 
xierqa, għandhom jiżguraw l-involviment 
ta’ persuni mhux professjonisti u pazjenti. 
Għandhom jiżguraw ukoll id-
disponibbiltà tal-kompetenza 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test li jikkorrispondi għall-aħħar parti tal-Premessa 14 li tħassret sabiex tiġi żgurata ċ-
ċarezza.

Emenda 42
Christel Schaldemose

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-

(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-
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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.

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, bil-kundizzjoni li l-
applikazzjoni l-ġdida tinkludi 
spjegazzjonijiet dwar kwalunkwe rtirar 
preċedenti.

Or. en

Emenda 43
Christel Schaldemose

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, 
għandha tkun imsejs biss fuq il-provi 
kliniċi rreġistrati f'bażi ta' dejta aċċessibbli 
għall-pubbliku.

(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, 
għandha tkun imsejsa biss fuq il-provi 
kliniċi rreġistrati f'bażi ta' dejta aċċessibbli
b’mod faċli għall-pubbliku u mingħajr ma 
tiġi imposta l-ebda spiża fuq l-aċċess għal 
din il-bażi ta’ dejta.

Or. en

Emenda 44
Philippe Juvin

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-

(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-
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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.

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, biex jiġu definiti l-persuni 
inabililtati u l-persuni vulnerabbi kif ukoll 
id-dispożizzjonijiet li jirriżultaw, dawn 
ivarjaw fost l-Istati Membri. Għaldaqstant, 
għandu jitħalla f'idejn l-Istati Membri biex 
jiddeterminaw ir-rappreżentant legali tal-
persuni inabilitati u tal-minuri u li 
eventwalment jiddaħħlu dispożizzjonijiet li 
joffru aktar protezzjoni fil-livell 
nazzjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Dan ir-Regolament għandu jipprevedi 
regoli ċari dwar il-kunsens informat 
f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. Dawn is-
sitwazzjonijiet huma marbuta ma' każijiet 
fejn, pereżempju, pazjent ikun sofra minn 
kundizzjoni medika għall-għarrieda ta' 
theddid għall-ħajja minħabba diversi 
trawmi, attakki ta' puplesija jew attakki tal-
qalb, li jirrikjedu intervent mediku 

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 46
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 25
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(25) Sabiex il-pazjenti jkunu jistgħu 
jivvalutaw il-possibbiltajiet li jipparteċipaw 
fi prova klinika, u biex tkun tista' ssir 
sorveljanza effettiva tal-prova klinika mill-
Istat Membru kkonċernat, il-bidu tal-prova 
klinika, it-tmiem tar-reklutaġġ għall-prova 
klinika u t-tmiem tal-prova klinika 
għandhom jiġu notifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test ġie spustat fi premessa ġdida.

Emenda 47
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) L-isponser għandu jissottometti, 
b’mod opportun, lill-bażi tad-dejta tal-UE 
sommarju tar-riżultati ta’ prova klinika. 
Din is-sottomissjoni għandha tirrispetta l-
livell ta’ żvilupp tal-prodott u ma għandha 
tinkludi l-ebda dejta personali jew 
informazzjoni kunfidenzjali mil-lat 
kummerċjali. Is-sommarju tar-riżultati 
tal-prova klinika għandu jiġi sottomess 
jew fi żmien sena minn tmiem il-prova 
klinika jew mid-deċiżjoni li ma jitkomplix 
l-iżvilupp ta’ prodott mediċinali, jew 
mhux iktar tard minn 30 jum wara li tkun 
ingħatat l-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

B’konformità mat-tibdil tal-Artikolu 34.

Emenda 48
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 49
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 50
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 51
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 37a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) Il-Kummissjoni fi żmien sentejn 
wara l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament 
għandha tissottometti lill-Parlament 
Ewropew evalwazzjoni tal-ġestjoni ta’ 
dejta mhux ipproċessata u l-fattibbiltà tal-
introduzzjoni ta’ aċċess miftuħ għal 
xjenzjati indipendenti għal dejta mhux 
ipproċessata.

Or. en



AM\925951MT.doc 15/96 PE504.308v01-00

MT

Emenda 52
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(46) Fil-provi kliniċi, għandu jiġi żgurat il-
kumpens għad-danni, debitament mitlub, 
skont il-liġijiet applikabbli.

Or. en

Emenda 53
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

indemnifikazzjoni nazzjonali għandu jkun 
mingħajr ħlas jew bi spiża moderata u 
għandu jkun limitat għall-provi kliniċi li
mhumiex maħsuba għal użu sabiex 
tinkiseb awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni għal prodott 
mediċinali.

Or. en

Emenda 54
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 51

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 55
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Premessa 64a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64a) Skont il-Komunikazzjoni tal-
Kummissjoni dwar “Politika Industrijali 
Integrata għall-Era tal-Globalizzazzjoni 
Il-Kompetittività u s-Sostenibilità fix-
Xena Prinċipali” l-evalwazzjonijiet 
sistematiċi tal-leġiżlazzjoni għandhom 
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isiru parti integrali minn regolament 
intelliġenti. Sabiex jiġi żgurat li dan ir-
Regolament iżomm il-pass mal-progress 
xjentifiku u teknoloġiku fl-
organizzazzjoni u t-twettiq ta’ provi kliniċi 
u joħloq interkonnessjoni ma’ 
dispożizzjonijiet legali oħra, il-
Kummissjoni għandha tirraporta b’mod 
perjodiku dwar l-esperjenza u t-tħaddim 
tar-Regolament u tippreżenta l-
konklużjonijiet tagħha dwar dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-kunċett ta’ regolamentazzjoni intelliġenti u sabiex jiġi ggarantit li r-Regolament 
jibqa’ “adatt għall-għan” sabiex jappoġġja l-progress fix-xjenza u t-teknoloġija f’ambjent li 
qed jinbidel b’pass mgħaġġel, għandha tiġi stabbilita reviżjoni regolari tar-Regolament.

Emenda 56
Bernadette Vergnaud

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) “Prova klinika”: kwalunkwe 
investigazzjoni fir-rigward tal-bnedmin 
maħsuba:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-definizzjonijiet il-ġodda huma komplikati u diffiċli wisq sabiex jiġu implimentati fil-
prattika, u se jwasslu għal iżjed burokrazija. Prinċipju sempliċi għandu jkun li l-
“osservazzjonijiet” jaqgħu fil-kategorija tal-“istudju” u l-“interventi” jaqgħu fil-kategorija 
tal-“provi”.

Emenda 57
Bernadette Vergnaud
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 58
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dawn id-definizzjonijiet il-ġodda huma komplikati u diffiċli wisq sabiex jiġu implimentati fil-
prattika, u se jwasslu għal iżjed burokrazija. Prinċipju sempliċi għandu jkun li l-
“osservazzjonijiet” jaqgħu fil-kategorija tal-“istudju” u l-“interventi” jaqgħu fil-kategorija 
tal-“provi”.

Emenda 59
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti mediċinali investigattivi
mhumiex awtorizzati;

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal aktar koerenza, it-traduzzjoni Franċiża għandha tkun modifikata, għax din ma tinkludix 
it-test Franċiż preċiż fil-qasam ta’ awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 60
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

c) Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Emenda 61
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din il-formulazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni ftit li xejn hija ċara.. Fil-provi kliniċi, id-
deċiżjoni li jiġi preskritt il-prodott mediċinali hija stabbilita mill-protokoll, għall-kuntrarju 
tal-istudji li ma jinkludux intervent fejn il-preskrizzjoni tal-prodott mediċinali hija riżultat tal-
kura u mhux tar-riċerka.

Emenda 62
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3) “Prova klinika b'riskju minimu”: prova 
klinika tippreżenta riskju minimu jekk, 
fir-rigward tat-tip u tal-ambitu tal-
intervent, wieħed jista’ jistenna li fl-aħħar 
mill-aħħar dan jista’ jkollu impatt tassew 
dgħajjef u temporanju fuq is-saħħa tas-
suġġett.
Prova klinika b’riskju minimu tissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
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 L-emenda li tissostitwixxi l-espressjoni 
“prova klinika b’livell baxx ta’ intervent” 

bi “prova klinika b’riskju minimu” 
tapplika għat-test kollu. Jekk tiġi adottata, 
għandhom isiru l-modifiki fit-test kollu).

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 63
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-prodotti mediċinali investigattivi
huma awtorizzati;

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal aktar koerenza, it-traduzzjoni Franċiża għandha tkun modifikata, għax din ma tinkludix 
it-test Franċiż preċiż fil-qasam ta’ awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 64
Bernadette Vergnaud

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tal-Kummissjoni “jew l-użu tagħhom huwa trattament standard fi kwalunkwe wieħed 
mill-istati Membri konċernati” jippermetti t-twettiq ta’ provi kliniċi b’livell baxx ta’ intervent 
bi prodotti mediċinali fi Stat Membru fejn ma jkunux awtorizzati u jippermetti li jiġi investigat 
l-użu mhux skont itt-tikketta ta’ prodotti mediċinali a skapitu tas-sistemi statutorji tal-
assigurazzjoni tas-saħħa.

Emenda 65
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' trattamnet standard mhux preċiż u huwa suġġett għal interpretazzjonijiet 
diverġenti. Huwa preferibbli li dan jiġi sostitwit bi prassi klinika attwali (bl-Ingliż, "usual 
practice"), hekk kif Philippe Juvin jipproponi li tkun definita fil-punt 6 tal-Artikolu 2.
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Emenda 66
Bernadette Vergnaud

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) l-għan tal-istudju mhuwiex l-
identifikazzjoni, il-karatterizzazzjoni jew 
il-kwantifikazzjoni ta’ periklu għas-
saħħa, li jikkonferma l-profil tal-effikaċja
jew tas-sigurtà tal-prodott mediċinali, jew 
li titkejjel l-effettività tal-miżuri tal-
ġestjoni tar-riskji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Studju ta’ wara l-awtorizzazzjoni ta’ prodott mediċinali jsir minħabba li jkun hemm tħassib 
dwar l-effikaċja jew is-sigurtà tal-mediċina; anke meta l-prodott ikun qed jintuża kif indikat 
fl-awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni. Eżempji ta’ studji ta’ wara l-awtorizzazzjoni 
b’periklu għoli ta’ ħsara huma l-istudju Regulate bl-użu ta’  benfluorex (Mediator°) u l-
istudju Vigor bl-użu ta’ rofecoxib (Vioxx°)

Emenda 67
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) "Studju mingħajr intervent": studju fejn 
il-prodott mediċinali huwa preskritt bil-
mod normali skont it-termini tal-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq. In-
nomina ta’ pazjent għal strateġija 
partikolari ta’ terapija ma tiġix deċiża bil-
quddiem minn protokoll ta’ prova iżda 
taqa’ fi ħdan il-prattika kurrenti u l-
preskrizzjoni tal-mediċina hija separata 
b’mod ċar mid-deċiżjoni biex il-pazjent 
jiġi inkluż fl-istudju.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni ta’ “Studju mhux ta’ intervent” minħabba inadempjenza ma tipprovdix 
protezzjoni biżżejjed tas-sigurtà u d-drittijiet tas-suġġetti. Id-definizzjoni mogħtija bid-
Direttiva 2001/20/KE dwar il-provi kliniċi (l-Artikolu 2 punt (c)) kienet ċara u għandha tiġi 
introdotta mill-ġdid b’mod parzjali.

Emenda 68
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4 – inċiż 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Ma jista’ jsir l-ebda ħlas jew jingħata 
vantaġġ jew faċilità oħrajn lill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa sabiex 
jiġu inkoraġġuti jippreskrivu, 
jiddistribwixxu jew jużaw prodott 
mediċinali partikolari.

Or. en

Emenda 69
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) “L-aħjar intervent attwali ppruvat”: ir-
reġim tat-trattament segwit għat-trattament, 
il-prevenzjoni jew id-dijanjożi ta' marda 
jew disturb skont l-evidenza xjentifika 
affidabbli attwali;

(Din l-emenda tapplika tul it-test. L-
adozzjoni tagħha jimplika tibdil 
korrispondenti fit-test kollu.)

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-kura standard għandha tkun ibbażata fuq l-aktar għarfien xjentifiku aġġornat. Il-prassi 
klinika normali hija vaga wisq u għandha tinbidel bil-kliem tad-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki (l-
Artikolu 32): “l-aħjar intervent attwali ppruvat”

Emenda 70
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 71
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8) "Prodott mediċinali awżiljarju": prodott 
mediċinali użat fil-kuntest ta' prova klinika, 
iżda mhux bħala prodott mediċinali 
investigattiv;

8) "Prodott mediċinali awżiljarju": prodott 
mediċinali użat fil-kuntest ta' prova klinika, 
iżda mhux bħala prodott mediċinali 
investigattiv. Il-prodotti mediċinali 
awżiljarji jkopru b’mod partikolari l-
prodotti mediċinali użati għat-trattamenti 
bażiċi, l-aġenti farmakoloġiċi, it-
trattamenti tas-sokkors, jew dawk li 
jintużaw għall-valutazzjoni tal-kriterji 
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indikattivi tal-prova klinika. Il-prodotti 
mediċinali awżiljarji ma jinkludux il-
prodotti mediċinali li mhumiex marbuta 
mal-prova klinika u li mhumiex pertinenti 
fit-tfassil tal-prova. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal aktar ċarezza, jidher li huwa meħtieġ li jingħataw eżempji ta’ x’jistgħu jkunu l-prodotti 
mediċinali awżiljarji.

Emenda 72
Emma McClarkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

“L-Istat Membru Relatur” jeħtieġ li jiġi ddefinit fir-Regolament. L-abbozz tar-Regolament 
ma jagħmilx distinzjoni bejn prova ma’ Stat Membru uniku u Stati Membri multipli meta 
jassenja r-rwol tal-Istat Membru Relatur għall-valutazzjoni tal-Parti I. Fejn prova tkun ġiet 
awtorizzata fi Stat Membru uniku u l-isponser jixtieq jestendi l-prova lejn Stati Membri 
addizzjonali titqajjem il-kwistjoni dwar jekk l-opinjoni tal-Istat Membru uniku għandhiex 
tirrappreżenta deċiżjoni tal-UE għall-Istati Membri tat-‘tieni mewġa’. Deċiżjoni tal-UE 
dejjem għandha tkun ibbażata fuq deċiżjoni ta’ maġġoranza tal-Istati Membri, li għandu 
jfisser li n-numru minimu ta’ Stati Membri involuti sabiex jilħqu dan għandu jkun tlieta. 
Għalhekk, għandu jinħatar Stat Membru Relatur biss jekk ikun hemm tliet Stati Membri jew 
iżjed involuti f’applikazzjoni.
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Emenda 73
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) “Modifika sostanzjali”: kull tibdil lil 
kwalunkwe aspett tal-prova klinika, inkluż 
it-tmiem bikri tal-prova, li jsir wara n-
notifika tad-deċiżjoni msemmija fl-Artikoli 
8, 14, 19, 20 u 23 li jista’ jkollu impatt 
sostanzjali fuq is-sikurezza jew id-drittijiet 
tas-suġġetti jew fuq l-affidabbiltà u r-
robustezza tad-dejta ġġenerata waqt il-
prova klinika, jiġifieri t-tibdil fl-
interpretazzjoni tad-dokumenti xjentifiċi li 
jsostnu t-tmexxija tal-prova, jew jekk il-
modifiki jkunu sinifikanti b’xi mod ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tmiem bikri ta’ prova klinika hija prassi komuni jekk tintwera differenza  “statistikament 
sinifikanti” minn riżultati intermedji.  It-tmiem bikri jippermetti li l-isponser jevita r-riskju li 
differenza bħal din tkun tista’ titlef is-sinifikat statistiku waqt tmiem il-prova jekk tkun saret 
minħabba l-periklu. Introduzzjoni mill-ġdid tal-kliem iżjed preċiż tad-Direttiva 2001/20/KE 
(l-Artikolu 10a).

Emenda 74
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) “Modifika sostanzjali”: kull tibdil lil 
kwalunkwe aspett tal-prova klinika, inkluż 
it-tmiem bikri tal-prova klinika u t-tibdil 
fin-numru ta’ suġġetti li jipparteċipaw fil-
prova, li jsir wara n-notifika tad-deċiżjoni 
msemmija fl-Artikoli 8, 14, 19, 20 u 23 u li
jista’ jkollu impatt sostanzjali fuq is-
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ġġenerata waqt il-prova klinika; sikurezza jew id-drittijiet tas-suġġetti, jew 
fuq l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika, jiġifieri t-
tibdil fl-interpretazzjoni tad-dokumenti 
xjentifiċi li jsostnu t-tmexxija tal-prova, 
jew jekk il-modifiki jkunu sinifikanti b’xi 
mod ieħor.

Or. en

Emenda 75
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 76
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tad-definizzjoni pprovduta fid-Direttiva 2001/20/KE.
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Emenda 77
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

14) "Investigatur": individwu responsabbli 
għat-twettiq tal-prova klinika f'sit tal-prova 
klinika;

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 78
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta’ regolament ma jippreċiżax il-kategoriji differenti ta' investigaturi. Madankollu, 
fil-prattika l-kunċett ta’ investigatur prinċipali definit minn "GCP ICH" ("Good Clinical 
Practice - International Conference of Harmonisation) huwa pertinenti u jiġi inkluż b’mod 
sistematiku fil-protokolli kollha ta’ riċerka.
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Emenda 79
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 80
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 17

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

17) "Suġġett inabilitat": suġġett li, ma 
jkunx abilitat b’mod legali jew fattwali li 
jagħti l-kunsens informat skont il-liġijiet 
tal-Istat Membru kkonċernat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi tillimita ruħha għall-persuni inabilitati legali, din id-definizzjoni teskludi l-kategoriji l-
oħra ta’ suġġetti inabilitati previsti mil-leġislazzjonijiet nazzjonali u li għalihom huma 



AM\925951MT.doc 31/96 PE504.308v01-00

MT

previsti regoli speċifiċi ta’ kunsens. Pereżempu, fil-liġi Franċiża, issir distinzjoni bejn il-
persuni inabilitati legali (persuni taħt tutela, kuratura jew minuri) u l-persuni li "ma jaqgħux 
taħt l-istat li jagħtu l-kunsens b’mod fattwali" (minħabba bidla fil-funzjonijiet konjittivi). 
Dawn iż-żewġ kategoriji ta’ suġġetti inabilitati għandhom dispożizzjonijiet differenzjali.

Emenda 81
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 82
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(20) "Protokoll": dokument li jiddeskrivi l-
għanijiet, it-tfassil, il-metodoloġija, il-
kunsiderazzjonijiet statistiċi u l-
organizzazzjoni tal-prova klinika. It-
terminu protokoll jirreferi għall-protokoll, 
il-verżjonijiet suċċessivi tal-protokoll u l-
emendi tal-protokoll;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tad-definizzjoni kif ipprovdut fid-Direttiva 2001/20/KE. Dan ir-
rekwiżit huwa utli sabiex jiżgura li d-dritt għall-informazzjoni tas-suġġetti f’każ ta’ modifiki 
għall-protokoll li dwaru jkunu laħqu qbil jiġi rrispettat.

Emenda 83
Bernadette Vergnaud

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) “Rapport dwar studju kliniku”: 
rapport li jinkludi l-protokoll sħiħ u l-
modifiki sussegwenti eventwali tiegħu u d-
dati ta’ dan, pjan tal-analiżi statistika, 
sommarju tad-dejta dwar l-effikaċja u s-
sigurtà dwar ir-riżultati kollha, u dejta 
individwali anonimizzata tal-pazjenti fil-
format ta’ tabulazzjonijiet jew elenkar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni tal-linja gwida ICH E3. Ħafna studji ta’ riċerka urew biċ-ċar li n-nuqqas ta’ 
inklużjoni ta’ rapporti dwar studji kliniċi sistematiċi tar-reviżjonijiet jirriżulta f’bażi ta’ 
evidenza mhux kompluta u konklużjonijiet potenzjalment bi preġudizzju dwar l-effetti ta’ 
intervent (jiġifieri dejta ppubblikata waħedha dwar ir-reboxetine effettivament 
issopravvalutat il-benefiċċji tar-reboxetine b’massimu ta’ 115 % meta mqabbel mal-plaċebo 
u ssottostimat il-ħsara wkoll.

Emenda 84
Heide Rühle

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



AM\925951MT.doc 33/96 PE504.308v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) “Rapport dwar l-istudju kliniku”: 
rapport li jinkludi l-protokoll sħiħ u l-
modifiki sussegwenti eventwali tiegħu, 
pjan tal-analiżi statistika, sommarju tad-
dejta dwar l-effikaċja u s-sigurtà dwar ir-
riżultati kollha, u dejta individwali 
anonimizzata tal-pazjenti fil-format ta’ 
tabulazzjonijiet jew elenkar.

Or. en

Emenda 85
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandhom jitfasslu provi kliniċi ta’ kwalità tajba u etiċi sabiex jiġġeneraw dejta rilevanti 
għal għarfien xjentifiku dwar il-bnedmin u dwar il-mezzi sabiex tittejjeb il-kundizzjoni 
tagħhom.

Emenda 86
Christel Schaldemose

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- hija tweġiba għall-ħtiġijiet terapewtiċi u 
tas-saħħa pubblika;
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Or. en

Emenda 87
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Kapitolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Proċedura għall-awtorizzazzjoni ta’ prova 
klinika

Protezzjoni tas-suġġetti u proċedura għall-
awtorizzazzjoni ta’ prova klinika

Or. en

Emenda 88
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Prinċipju ġenerali

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki u l-Konvenzjoni ta’ Oviedo jiddikjaraw li r-“riċerka fuq persuna 
tista’ titwettaq biss jekk (…)il-proġett ta’ riċerka jkun ġie approvat mill-korp kompetenti wara 
(…) reviżjoni multidixxiplinari tal-aċċettabbiltà etika tagħha”. Kif stipulat fl-Artikolu 29(2) 
tar-Regolament propost, “Id-drittijiet, is-sigurtà u l-benesseri tas-suġġetti għandhom 
jipprevalu fuq l-interessi tax-xjenza u s-soċjetà”. Sabiex jintlaħqu dawn l-għanijiet, huwa 
meħtieġ li l-awtorizzazzjoni min-naħa tal-Istati Membri ssir kontinġenti dwar id-deċiżjoni tal-
Kumitat tal-Etika interdixxiplinari u indipendenti li huwa responsabbli skont il-liġi nazzjonali 
tagħhom.
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Emenda 89
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
Awtorizzazzjoni għal prova klinika 
proposta minn awtorità kompetenti ta’ 
Stat Membru għandha tittieħed wara l-
approvazzjoni mill-kumitat tal-etika 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 90
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 4b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4b
L-aħjar intervent attwali ppruvat

Il-benefiċċji, ir-riskji, il-piżijiet u l-
effikaċja ta’ intervent ġdid għandhom jiġu 
ttestjati u mqabbla ma’ dawk tal-aħjar 
intervent attwali ppruvat, għajr fiċ-
ċirkostanzi li ġejjin:
(a) l-użu tal-plaċebo, jew l-ebda 
trattament, huwa aċċettabbli fi studji fejn 
ma jeżisti l-ebda intervent attwali ppruvat; 
jew
(b) fejn minħabba raġunijiet metodoloġiċi 
interessanti u xjentifikament robusti l-użu 
tal-plaċebo jkun meħtieġ sabiex 
jiddetermina l-effikaċja jew is-sigurtà ta’ 
intervent u l-pazjenti li jirċievu l-plaċebo 
jew l-ebda trattament ma jkunu soġġetti 
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għall-ebda riskju ta’ ħsara serja jew 
irriversibbli. 
Għandha ssir kura estrema sabiex jiġu 
evitati l-abbużi tal-opzjoni stabbilita fil-
punt (b) tal-ewwel subparagrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi aċċettata għat-twettiq ta’ provi kliniċi hija bbażata fuq il-protezzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem u d-dinjità tal-bniedem rigward l-applikazzjoni tal-bijoloġija u l-mediċina, kif rifless 
fil-verżjoni tal-2008 tad-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki (l-Artikolu 32).

Emenda 91
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 4c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4c
Esperimenti tossikoloġiċi

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-twettiq ta’ esperimenti tossikoloġiċi qabel kwalunkwe prova klinika kien rekwiżit tad-
Direttiva 2001/20/KE (premessa 2). Id-diżastru ta’ TGN1412 fl-2006 fir-Renju Unit huwa 
xhieda tal-ħtieġa li jitwettqu esperimenti tossikoloġiċi bħal dawn qabel il-bidu ta’ kwalunkwe 
prova klinika

Emenda 92
Bernadette Vergnaud
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Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Sabiex jikseb l-awtorizzazzjoni, l-isponser 
għandu jippreżenta dossier tal-
applikazzjoni lill-Istati Membri 
kkonċernati fejn beħsiebu jwettaq il-prova 
klinika, permezz tal-portal imsemmi fl-
Artikolu 77 (minn hawn 'il quddiem il-
"Portal tal-UE"). Fi żmien sitt ijiem wara 
s-sottomissjoni tad-dossier tal-
applikazzjoni, l-Istati Membri għandhom 
jaħtru b’mod kollettiv Stat Membru 
relatur u Stat Membru korelatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-qafas tal-proċedura ta’ awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni ċċentralizzata tal-
mediċini tal-UE, l-Istati Membri jaħtru huma nfushom relatur u korelatur sabiex b’mod 
konġunt jivvalutaw l-applikazzjoni. Skema bħal din issaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri, ittejjeb is-sigurtà tal-pazjenti, tikkunsidra r-riżorsi disponibbli tal-Istati Membri, u 
tevita l-hekk imsejjħ “forum shopping”, jiġifieri li sponser jagħżel Stat Membru li relatur li 
mingħandu jittama li jirċievi deċiżjoni favorevoli..

Emenda 93
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Emenda 94
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 95
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta’ regolament għandu jkun ibbażat fuq ġranet kalendarji u mhux fuq jiem ta’ 
ħidma. Ir-rispett taż-żmien, li huwa fattur ta’ kompetitività tar-riċerka klinika Ewropea, 
jimplika kooperazzjoni effiċjenti bejn l-Istati Membri kkonċernati. L-Istati Membri għandhom 
kalendarju differenti għall-ġranet ta’ festa. Li wieħed jibbaża l-proċedura fuq il-jiem ta’ 
ħidma jwassal għal perjodi ta’ żmien differenti għall-validazzjoni, il-valutazzjoni u d-
deċiżjoni għall-Istati Membri kkonċernati.
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Emenda 96
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Fi żmien sitt ijiem wara l-ħatra tal-Istat 
Membru relatur, l-Istat Membru relatur 
għandu jinnotifika lill-isponser, permezz 
tal-Portal tal-UE, dwar dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 97
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) liema Stat Membru ieħor huwa l-Istat 
Membru korelatur;

Or. en

Emenda 98
Bernadette Vergnaud

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Numru tar-reġistrazzjoni ta’ prova klinika fil-Portal tal-UE, jiġifieri identifikatur speċifiku 
tar-reġistru eżistenti EudraCT, jista’ jiffaċilita l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri fil-livell 
tal-Unjoni.

Emenda 99
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 100
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Istat Membru propost bħala 
relatur ma jkunx innotifika lill-isponser fil-
perjodu taż-żmien imsemmi fil-
paragrafu 2, il-prova klinika li saret 
applikazzjoni għaliha għandha titqies li 
tidħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-

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

Regolament, l-applikazzjoni għandha 
titqies kompluta, il-prova klinika għandha 
titqies bħala prova klinika b’riskju 
minimu, jekk dan jiġi ddikjarat mill-
isponser, u l-Istat Membru propost bħala 
relatur għandu jkun l-Istat Membru relatur.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 101
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 102
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 103
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 3
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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, li tirrifletti 
l-gruppi ta’ popolazzjoni li jkollhom jiġu 
ttrattati. 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);

Or. en

Emenda 104
Cristian Silviu Buşoi

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

Text proposed by the Commission Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li tieħu post l-Emenda 8 tal-abbozz ta’ opinjoni. Il-partikolaritajiet ta’ ċerti 
subpopolazzjonijiet (skont is-sess, l-età eċċ.) jistgħu jikkonċernaw ukoll aspetti bħar-
rilevanza jew ir-riskji u l-inkonvenjenzi għas-suġġett imsemmija fil-punt ii). Għalhekk qed jiġi 
propost li jitkabbar il-kamp tal-applikazzjoni ta’ din id-dispożizzjoni u li jiġu kkunsidrati s-
subpopolazzjonijiet fil-valutazzjoni tal-elementi kollha msemmija fil-punti i) u ii).

Emenda 105
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Għall-finijiet ta’ dan il-Kapitolu, id-data
tal-valutazzjoni għandha tkun id-data li 
fiha r-rapport ta’ valutazzjoni jiġi 
sottomess lill-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati u d-data tar-rappurtar 
għandha tkun id-data meta r-rapport 
dwar il-valutazzjoni finali jiġi sottomess 
lill-isponser u l-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati.
L-Istat Membru relatur għandu 
jippreżenta l-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, inkluża l-konklużjoni tiegħu, 
lill-isponser u lill-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati fil-perjodi taż-żmien li ġejjin, 
li għandhom jinkludu perjodi għall-
valutazzjoni tal-bidu, għal valutazzjoni 
konġunta u għal konsolidazzjoni tar-
rapport finali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta’ valutazzjoni jeħtieġ li jkun strutturat sabiex jippermetti valutazzjoni tal-bidu 
min-naħa tal-Istat Membru Relatur li titqassam lill-Istati Membri Kkonċernati kollha li wara 
jkunu jistgħu jikkummentaw (valutazzjoni konġunta) u li jippermetti żmien biżżejjed sabiex l-
Istat Membru Relatur jinkorpora l-kummenti mill-Istati Membri Kkonċernati 
(konsolidazzjoni). Dan il-proċess se jevita d-duplikazzjoni tal-valutazzjoni miż-żewġ Stati 
Membri Relaturi u Kkonċernati u jiċċara r-rwol tal-Istat Membru Relatur.

Emenda 106
Emma McClarkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) fi żmien għaxart ijiem mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi b'livell 
baxx ta' intervent; iż-żmien għall-
valutazzjoni konġunta u għall-
konsolidazzjoni mill-Istati Membri 
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kkonċernati u l-Istat Membru relatur 
m’għandux ikun iqsar minn ħamest ijiem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li jkun hemm żmien biżżejjed għall-Istat Membru Relatur sabiex iwettaq 
valutazzjoni tal-bidu (massimu ta’ ħamest ijiem) u li jkun hemm żmien biżżejjed għall-
valutazzjoni konġunta u l-konsolidazzjoni (minimu ta’ ħamest ijiem).

Emenda 107
Emma McClarkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) fi żmien 25 jum mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi għajr il-
provi klinċi b'livell baxx ta' intervent; iż-
żmien għall-valutazzjoni konġunta u l-
konsolidazzjoni min-naħa tal-Istati 
Membri kkonċernati u l-Istat Membru 
relatur m’għandux ikun iqsar minn 
għaxart ijiem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li jkun hemm żmien biżżejjed sabiex l-Istat Membru Relatur iwettaq valutazzjoni 
tal-bidu (massimu ta’ 15-il jum) u jkun hemm żmien biżżejjed għall-valutazzjoni konġunta u l-
konsolidazzjoni (minimu ta’ għaxart ijiem).

Emenda 108
Emma McClarkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

validazzjoni għal kull prova klinika bi 
prodott mediċinali investigattiv għal 
terapiji avvanzati; iż-żmien għall-
valutazzjoni konġunta u għall-
konsolidazzjoni mill-Istati Membri 
kkonċernati u l-Istat Membru relatur 
m’għandux ikun iqsar minn għaxart 
ijiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li jkun hemm żmien biżżejjed sabiex l-Istat Membru Relatur iwettaq valutazzjoni 
tal-bidu (massimu ta’ għoxrin jum) u jkun hemm żmien biżżejjed għall-valutazzjoni konġunta 
u l-konsolidazzjoni (minimu ta’ għaxart ijiem).

Emenda 109
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Sad-data tal-valutazzjoni l-Istat Membru 
relatur għandu jiżviluppa u jiċċirkola lill-
Istati Membri kkonċernati rapport ta’ 
valutazzjoni tal-bidu. Mhux aktar tard 
minn jumejn qabel id-data tar-rappurtar,
l-Istati Membri kkonċernati jistgħu 
jikkomunikaw lill-Istat Membru relatur u 
lill-Istati Membri l-oħra kollha 
kkonċernati kull kunsiderazzjoni rilevanti 
għall-applikazzjoni. L-Istat Membru relatur 
għandu jqis kif jixraq dawk il-
kunsiderazzjonijiet meta jkun qed 
jiffinalizza r-rapport ta’ valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li l-Istat Membru Relatur jkollu jumejn sabiex jikkonsolida l-kummenti mill-Istati 
Membri Kkonċernati u sabiex jiffinalizza r-raport. Dan jevita sitwazzjoni li fiha l-Istati 
Membri Kkonċernati jistgħu jissottomettu kummenti lill-Istat Membru Relatur sal-aħħar jum 



AM\925951MT.doc 47/96 PE504.308v01-00

MT

tal-perjodu tal-valutazzjoni meta r-rapport finali jkollu jiġi sottomess lill-isponser u l-Istati 
Membri Kkonċernati. Dan iħalli żmien sabiex jiġu ttrattati b’mod effettiv u trasparenti l-
kummenti tal-Istati Membri Kkonċernati u jiġu inkorporati f’rapport finali kkonsolidat.

Emenda 110
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 111
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ma għandhiex l-għan li temenda d-dispożizzjoni proposta mill-Kummissjoni. L-
għan huwa li t-traduzzjoni Franċiża tkun tinftiehem aktar.
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Emenda 112
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni ċara bejn id-data ta’ valutazzjoni, l-aħħar jum li fih l-Istati Membri 
Kkonċernati jistgħu jikkummentaw fuq il-valutazzjoni tal-bidu mill-Istat Membru Relatur u d-
data ta’ rappurtar, id-data li fiha jiġi sottomess ir-rapport finali lill-isponser u l-Istati 
Membri Kkonċernati.

Emenda 113
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi ta’ żmien m’għandhomx jiġu sospiżi. Il-perjodu li fih jintalbu spjegazzjonijiet 
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addizzjonali għandhom ikunu parti mill-puntwalità ġenerali għal awtorizzazzjoni. L-iskedi ta’ 
żmien għandhom jippermettu żmien biżżejjed għal valutazzjoni u konsolidazzjoni konġunta 
tat-tweġibiet għal mistoqsijiet riċevuti mill-isponser. Minħabba li l-perjodu ta’ valutazzjoni 
konġunta tal-ispjegazzjonijiet addizzjonali huwa inkluż fl-iskeda taż-żmien estiża (20 sa 30) 
jum, l-iskeda taż-żmien totali għal awtorizzazzjoni ma tinbidilx b’mod sinifikanti.

Emenda 114
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Malli jaslu l-ispjegazzjonijiet addizzjonali,
l-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jikkomunikaw sa jumejn qabel id-data ta’ 
rappurtar, kwalunkwe konsiderazzjoni 
lill-Istat Membru relatur. L-Istat Membru 
relatur jikkunsidra dawn il-
kunsiderazzjonijiet fil-finalizzazzjoni tar-
rapport ta’ valutazzjoni. Iż-żmien għall-
valutazzjoni konġunta u għall-
konsolidazzjoni min-naħa tal-Istati 
Membri kkonċernati u l-Istat Membru 
relatur tal-ispjegazzjonijiet addizzjonali 
m’għandux ikun iqsar minn ħamest ijiem
għall-provi b’livell baxx ta’ intervent u 10
ijiem għall-provi għajr il-provi kliniċi 
b’livell baxx ta’ intervent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess għall-valutazzjoni tal-ispjegazzjonijiet addizzjonali għandu jirrifletti l-proċess 
għall-valutazzjoni konġunta tal-applikazzjoni. L-Istat Membru relatur jeħtieġ jumejn sabiex 
jikkonsolida l-kummenti u jiffinalizza r-rapport ta’ valutazzjoni. Dan jiżgura wkoll li jkun 
hemm żmien biżżejjed għall-Istat Membru Relatur sabiex iwettaq valutazzjoni tal-bidu 
(massimu ta’ 15-il jum għall-provi b’livell baxx ta’ intervent jew 20 jum għal provi oħra) u li 
jkun hemm żmien biżżejjed għall-valutazzjoni u l-konsolidazzjoni konġunti (minimu ta’ ħamest 
ijiem għall-provi b’livell baxx ta’ intervent u 10 ijiem għal provi oħra).
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Emenda 115
Emma McClarkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iskeda taż-żmien għandha tippermetti żmien biżżejjed għall-ksib ta’ input espert għall-
proċess ta’ valutazzjoni meta jkun meħtieġ għall-Prodotti Mediċinali ta’ Terapija Avvanzata 
jew terapiji innovattivi ġodda oħra. Dan huwa possibbli skont id-Direttiva attwali.

Emenda 116
Toine Manders

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
applikazzjoni u l-eżistenza tal-Portal tal-
UE jiġu kkomunikati b’mod suffiċjenti 
lill-pubbliku.

Or. en

Emenda 117
Philippe Juvin

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



AM\925951MT.doc 51/96 PE504.308v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 118
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a
Rapport ta’ valutazzjoni dwar il-provi 

kliniċi fil-qasam tal-mard rari
1. Fil-każ speċifiku ta’ provi kliniċi 
f’mard rari kif definit fir-Regolament 
(KE) Nru 141/2000 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar il-prodotti 
mediċinali orfni1, 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.
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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.
_____________
1ĠU L 18, 22.1.2000, p. 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ mard rari, il-kompetenza meħtieġa għall-valutazzjoni ta’ applikazzjoni 
ġeneralment hija skarsa f’livell nazzjonali. Għalhekk jista’ jkun utli li tiġi mfittxija f’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-kompetenza meħtieġa.

Emenda 119
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ha) konformità mad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali li joffru l-ogħla protezzjoni fil-
qasam ta’ provi kliniċi fuq persuni 
vulnerabbli.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ta’ min ifakkar li fir-rigward tal-protezzjoni ta’ persuni vulnerabbli, dan ir-Regolament 
għandu jirrispetta d-dispożizzjonijiet restrittivi previsti mill-Istati Membri kkonċernati, għal 
kategoriji oħra ta’ persuni vulnerabbli, bħal pereżempju n-nisa tqal, li jkunu welldu 
reċentement u li qed ireddgħu u l-persuni li huma mċaħħda mil-libertà tagħhom.
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Emenda 120
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jippreżentax ir-rapport tal-valutazzjoni 
tiegħu fil-perjodu taż-żmien previst fil-
paragrafi 2 u 3, il-Parti II titqies bħala 
aċċettata mill-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 huma essenzjali mhux biss sabiex ikun żgurat aċċess mgħaġġel għat-
trattamenti innovattivi imma wkoll sabiex tinżamm il-kompetitività tar-riċerka klinika 
Ewropea.

Emenda 121
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3b. Fil-każ ta’ rifjut minn Stat Membru 
kkonċernat għall-Parti II, l-isponser 
ikollu l-possibilità li jappella darba ma’ 
dan l-Istat Membru kkonċernat permezz 
tal-portal tal-Unjoni Ewropea msemmi fl-
Artikolu 77. L-isponser ikollu l-possibilità 
li jibgħat spjegazzjonijiet addizzjonali fi 
żmien 7 ijiem. L-Istat Membru 
kkonċernat għandu jivvaluta għat-tieni 
darba, għat-territorju tiegħu, l-aspetti 
stipulati fl-Artikolu 7(1) u jqis l-
ispjegazzjonijiet addizzjonali mibgħuta 
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mill-isponser. 
L-Istat Membru kkonċernat għandu jlesti 
l-valutazzjoni tiegħu fi żmien sebat ijiem 
mid-data tal-wasla tal-ispjegazzjonijiet 
addizzjonali. Jekk, fi żmien sebat ijiem, l-
Istat Membru kkonċernat jirrifjuta jew 
ma jagħti l-ebda konklużjoni dwar il-Parti 
II, it-talba titqies bħala rifjutata b’mod 
definittiv u l-prova klinika ma tkunx tista’ 
ssir 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 122
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, fuq it-talba 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 tkun qed tiġi valutata għandha 
titqies li ġiet irtirata. L-irtirar għandu 
japplika biss fir-rigward tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ma għandhiex l-għan li temenda d-dispożizzjoni proposta mill-Kummissjoni. L-
għan huwa li t-traduzzjoni Franċiża tkun tinftiehem aktar.
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Emenda 123
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Jekk l-Istat Membru kkonċernat ma 
jaqbilx mal-konklużjoni tal-Istat Membru 
relatur skont id-dispożizzjonijiet tal-punti 
(a) u (b) tal-paragrafu 2, il-prova klinika 
ma tistax issir fl-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-test propost mill-Kummissjoni (l-Artikolu 8(2)) jippermetti lil Stat Membru kkonċernat ma 
jaqbilx mad-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni ta' prova li tkun ittieħdet mill-Istat Membru relatur, 
imma ma tindikax xi tkun il-konsegwenza. L-emenda tippreċiża b’mod ċar li, f’dan il-każ, l-
Istat Membru jista’ jiddiżassoċja ruħu ("opt out") mill-konklużjonijiet tal-Istat Membru 
relatur u li l-prova ma tistax issir fl-Istat Membru kkonċernat.

Emenda 124
Bernadette Vergnaud

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) id-differenzi sinifikanti fil-prassi 
klinika normali bejn l-Istat Membru 
kkonċernat u l-Istat Membru relatur li 
jistgħu jwasslu biex suġġett jirċievi
trattament inferjuri meta mqabbel mal-
prassi klinika normali;

(a) id-differenzi sinifikanti fil-prassi 
klinika normali bejn l-Istat Membru 
kkonċernat u l-Istat Membru relatur li 
jistgħu jwasslu biex suġġett jirċievi kura
inferjuri meta mqabbel mal-prassi klinika 
normali;

Or. en
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Emenda 125
Bernadette Vergnaud

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) Il-ksur ta’ dispożizzjonijiet nazzjonali 
iżjed komprensivi għall-protezzjoni tas-
suġġett tal-prova klinika mid-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, 
b’mod partikolari rigward il-
popolazzjonijiet vulnerabbli;

Or. en

Emenda 126
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 127
Bernadette Vergnaud

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
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Emenda 128
Heide Rühle

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) il-ksur ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali 
iżjed komprensiva għall-protezzjoni tas-
suġġett tal-prova klinika, b’mod 
partikolari rigward il-persuni vulnerabbli

Or. en

Emenda 129
Christel Schaldemose

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’ qbil għandhom jiġu ppubblikati 
permezz tal-Portal tal-UE.

Or. en

Emenda 130
Philippe Juvin



PE504.308v01-00 58/96 AM\925951MT.doc

MT

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

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tippreċiża din id-dispożizzjoni tal-abbozz ta’ regolament.

Emenda 131
Bernadette Vergnaud

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, 
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 Membru meta wieħed iqis il-iskeda ta’ żmien qasira ħafna. 
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Ġustifikazzjoni bħal din għandha tiġi ddokumentata fil-valutazzjoni tal-Istati Membri relaturi 
(ara l-Emenda proposta għall-Artikolu 6 paragrafu 2 punt 5)

Emenda 132
Philippe Juvin

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 il-
Partijiet I u II tal-applikazzjoni ma 
jkollhomx kunflitti ta’ interess, ikunu 
indipendenti mill-isponser u mill-
investigaturi involuti, kif ukoll ikunu ħielsa 
minn kull influwenza żejda oħra.

Or. fr

Emenda 133
Philippe Juvin

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 tal-Parti II issir konġunt minn
grupp li tal-anqas nofs il-membri tiegħu 
jissodisfaw il-kundizzjonijiet definiti mill-
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.
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Emenda 134
Emma McClarkin

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’ 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 ICH-GCP 
għandu jkun involut fil-valutazzjoni ta’ 
kull prova klinika.

Or. en

Emenda 135
Philippe Juvin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn il-prova klinika tikkonċerna 
kategoriji oħra ta’ suġġetti li huma 
meqjusa bħala persuni vulnerabbli skont 
il-liġi nazzjonali, l-applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni tal-prova klinika tiġi 
valutata fid-dawl tad-dispożizzjonijiet 
nazzjonali tal-Istati Membri kkonċernati.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ta’ min ifakkar li fir-rigward tal-protezzjoni ta’ persuni vulnerabbli, dan ir-Regolament 
għandu jirrispetta d-dispożizzjonijiet previsti mill-Istati Membri kkonċernati, għal kategoriji 
oħra ta’ persuni vulnerabbli, bħal pereżempju n-nisa tqal, li jkunu welldu reċentement u li 
qed ireddgħu u l-persuni li huma mċaħħda mil-libertà tagħhom.
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Emenda 136
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

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 u ppubblikati 
permezz tal-portal imsemmi f’dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 137
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

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. Rekord tal-applikazzjonijiet 
irtirati għandu jinżamm fil-bażi tad-dejta 
tal-UE u għandhom jingħataw raġunijiet 
għal kull applikazzjoni rtirata.

Or. en

Emenda 138
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1
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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 kkonċernat fejn 
beħsiebu jwettaq il-prova klinika. Dik l-
applikazzjoni għandha titqies bħala 
applikazzjoni ġdida għall-awtorizzazzjoni 
ta' prova klinika oħra. Spjegazzjonijiet 
dwar applikazzjonijiet, irtirar u rifjuti 
preċedenti għandhom jiġu inklużi fl-
applikazzjoni l-ġdida.

Or. en

Emenda 139
Philippe Juvin

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.

Wara rifjut tal-għoti ta' awtorizzazzjoni jew 
l-irtirar ta' applikazzjoni, l-isponser
għandu l-possibilità jippreżenta 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni ġdida
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, din 
għandha tippreċiża r-raġunijiet għar-
rifjut jew għall-irtirar tal-ewwel 
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni u l-
modifiki li jkunu saru meta mqabbla mal-
verżjoni inizzjali tal-protokoll.

Or. fr
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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 140
Emma McClarkin

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 għandu jkun l-Istat Membru 
relatur għall-applikazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jiżgura li l-Istat Membru Relatur għall-awtorizzazzjoni inizjali jkun 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 m’għandhiex tiġi estiża abbażi ta’ prova awtorizzata biss minn Stat Membru wieħed 
jew żewġ Stati Membri. Deċiżjoni tal-UE dejjem għandha tkun ibbażata fuq deċiżjoni ta’ 
maġġoranza ta’ Stati Membri, li għandu jfisser li n-numru minimu ta’ Stati Membri involuti 
sabiex jintlaħaq dan għandu jkun tlieta.

Emenda 141
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

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 ġiet approvata minn qabel minn 
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Kumitat tal-Etika indipendenti.

Or. en

Emenda 142
Philippe Juvin

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-applikazzjoni 
għandha titqies kompluta u, fejn il-prova 
klinika hija prova klinika b’riskju minimu, 
din se tibqa' prova klinika b'riskju minimu
wara li tkun ġiet modifikata 
sostanzjalment.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 143
Christel Schaldemose

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-

5. Fejn il-prova klinika tkun twettqet barra 
l-Unjoni, din għandha tikkonforma mad-
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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.

dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament fir-
rigward tad-drittijiet, is-sikurezza, is-saħħa
u r-rilevanza tas-suġġett, tal-affidabbiltà u 
r-robustezza tad-dejta ġġenerata waqt il-
prova klinika.

Or. en

Emenda 144
Philippe Juvin

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) Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ma taffettwax il-verżjoni Maltija Ma taffettwax il-verżjoni Maltija

Emenda 145
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) il-prinċipji żviluppati fil-punt (a)
għandhom ikunu rispettati matul l-istudju 
kollu;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni Franċiża proposta ma tidhirx koerenti. Din l-emenda għandha portata 
lingwistika.
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Emenda 146
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 
jista' jagħti l-kunsens informat, ir-
rappreżentant legali tiegħu jew tagħha 
jkun ta l-kunsens informat;

imħassar

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 147
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 mar-rappreżentant 
tiegħu, li jifhem l-għanijiet, ir-riskji u l-
inkonvenjenzi tal-prova klinika, u l-
kundizzjonijiet li skonthom din għandha 
titwettaq. Dan ikun ġie informat ukoll bid-
dritt li jirtira mill-prova klinika f'kull żmien 
mingħajr ebda preġudizzju;

Or. fr
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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 148
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 
legali tiegħu għandu jkun infurmat kif xieraq dwar l-għanijiet, ir-riskji u l-inkonvenjenzi tal-
prova klinika.

Emenda 149
Cristian Silviu Buşoi

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, 
l-importanza, l-implikazzjonijiet u r-riskji 
tal-prova klinika. Dan għandu jiġi 

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, 
l-importanza, l-implikazzjonijiet u r-riskji 
tal-prova klinika. Dan għandu jiġi 
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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.

ddokumentat kif jixraq. Fejn ikun 
possibbli, għandu jingħata żmien biżżejjed 
lis-suġġett sabiex 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

Is-suġġett għandu jingħata żmien biżżejjed sabiex jieħu deċiżjoni. Dan m’għandux japplika 
għal sitwazzjonijiet ta’ emerġenza fejn ikollha tittieħed deċiżjoni ta’ malajr.

Emenda 150
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
28, fil-każ fejn il-prova klinika tinvolvi 
riskju minimu, il-kunsens informat jista’ 
jingħata bil-fomm, sakemm dan jiġi 
dokumentat kif xieraq, skont il-
leġislazzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta’ regolament ma jadattax il-proċeduri ta’ informazzjoni u ta’ ġbir tal-kunsens 
skont ir-riskju u l-piż miżjuda mir-riċerka. Minħabba “n-natura intrinsikament nazzjonali" ta’ 
din il-kwistjoni, huwa indispensabbli li l-Istati Membri jitħallew iħaffu l-proċeduri tal-ġbir 
tal-kunsens għal provi kliniċi b’riskju minimu, sakemm il-kunsens tas-suġġett ikun 
dokumentat kif xieraq.
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Emenda 151
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) is-suġġett inabilitat rċieva informazzjoni 
adegwata fir-rigward tal-kapaċità tiegħu 
jew tagħha li tifhem, fir-rigward tal-prova, 
ir-riskji u l-benefiċċji;

b) is-suġġett inabilitat irċieva
informazzjoni adegwata fir-rigward tal-
kapaċità tiegħu jew tagħha li tifhem, fir-
rigward tal-prova, ir-riskji u l-benefiċċji
mingħand l-investigatur jew mir-
rappreżentant tiegħu, skont il-
leġislazzjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jfakkar li fil-prattika, investigatur jista’ jafda lil tabib li jirrappreżentah 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 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

f) tali riċerka hi marbuta direttament ma'
kundizzjoni medika ta' indeboliment jew 
ta' theddid għall-ħajja, li minnha jkun 
ibati is-suġġett;

f) tali riċerka hi marbuta direttament ma'
sitwazzjoni medika li tbati minnha l-
persuna kkonċernata;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 30 jirreferi għall-pazjenti li ma jistgħux jagħtu l-kunsens tagħhom, minħabba mard 
li jkollu effett fuq il-funzjonijiet konjittivi tagħhom. Din il-kundizzjoni hija differenti mis-
sitwazzjonijiet ta’ emerġenza li tissemma fl-Artikolu 32 u li ma għandhiex tissemma hawn. L-
aġġettiv "ta’ indeboliment" (fis-sens ta’ "li ddgħajjef") ma tantx jintuża fi Franza llum il-
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ġurnata. Għandha tissemma biss is-sitwazzjoni medika “li tbati minnha l-persuna 
kkonċernata" u li hija l-kawża tal-inabilità tagħha li tagħti l-kunsens.

Emenda 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) hemm raġunijiet biex wieħed jistenna li 
l-parteċipazzjoni fil-prova klinika 
tipproduċi benefiċċju għas-suġġett 
inabilitat li jkun ogħla mir-riskji jew ma
tipproduċi l-ebda riskju.

h) hemm raġunijiet biex wieħed jistenna li 
l-parteċipazzjoni fil-prova klinika 
tipproduċi benefiċċju għas-suġġett 
inabilitat li jkun ogħla mir-riskji jew li
tipproduċi biss riskju minimu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal regolament tapplika biss għal provi kliniċi li jinvolvu riskju (minimu jew 
ogħla minn riskju minimu). Din ma tkoprix ir-riċerki mingħajr intervent, li, mid-definizzjoni 
tagħhom stess, ma jinvolvu ebda riskju.

Emenda 154
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 
31(1), fil-każ li l-prova klinika tinvolvi 
riskju minimu, fejn l-approvazzjoni tat-
tieni persuna li jkollha awtorità ta’ 
ġenitur ma tistax tingħata f’perjodu ta’ 
żmien li huwa kompatibbli mar-rekwiżiti 
metodoloġiċi tar-riċerka u sakemm 
tingħata opinjoni etika favorevoli, il-prova 
klinika fuq il-minur tista’ tinbeda bil-
kunsens tal-persuna li jkollha awtorità ta’ 
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ġenitur li tkun preżenti. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta’ regolament ma jadattax il-proċeduri ta’ ġbir tal-kunsens skont ir-riskju u l-piż 
miżjuda mir-riċerka. Huwa preferibbli li l-Istati Membri jkunu jistgħu jħaffu l-proċeduri tal-
ġbir tal-kunsens għal provi kliniċi b'riskju minimu fuq minuri meta jkun impossibbli li wieħed 
jistemma l-wasla tat-tieni persuna li jkollha awtorità ta’ ġenitur minħabba l-qosor taż-żmien 
tal-possibilità ta’ intervent, u sakemm tingħata opinjoni etika favorevoli.

Emenda 155
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-kunsens informat tar-rappreżentant
legali jkun inkiseb, fejn il-kunsens għandu 
jirrappreżenta x-xewqa preżunta tal-minuri;

a) il-kunsens informat taż-żewġ 
rappreżentanti legali jkun inkiseb, fejn il-
kunsens għandu jirrappreżenta x-xewqa 
preżunta tal-minuri;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandhom ikunu rispettati l-leġislazzjonijiet nazzjonali differenti fil-qasam tal-provi kliniċi 
fuq minuri. Pereżempju, fil-liġi Franċiża, fil-każ ta’ provi kliniċi fuq minuri, huwa 
obbligatorju li jingħata l-kunsens miż-żewġ persuni li jkollhom awtorità ta’ ġenitur .

Emenda 156
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) il-grupp ta' pazjenti jikseb ċerti 
benefiċċji diretti mill-prova klinika.

h) il-kategorija ta' pazjenti fil-mira tal-
prova tista’ tikseb ċerti benefiċċji diretti 
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mill-prova klinika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kelma "kategorija" hija aktar adattata.

Emenda 157
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Permezz ta' deroga minn punti (c) u (d) 
tal-Artikolu 28(1), minn punti (a) u (b) tal-
Artikolu 30(1) u mill-punti (a) u (b) tal-
Artikolu 31(1), il-kunsens informat jista' 
jinkiseb wara l-bidu tal-prova klinika biex 
tissokta l-prova klinika u l-informazzjoni 
dwar il-prova klinika tista' tingħata wara l-
bidu tal-prova klinika sakemm il-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu 
sodisfatti:

1. Permezz ta' deroga minn punti (c) u (d) 
tal-Artikolu 28(1), minn punti (a) u (b) tal-
Artikolu 30(1) u mill-punti (a) u (b) tal-
Artikolu 31(1), il-kunsens informat, 
imsemmi fl-Artikolu 29(1) għandu 
jinkiseb malajr kemm jista’ jkun wara l-
bidu tal-prova klinika u l-informazzjoni 
dwar il-prova klinika għandha tingħata 
wara l-bidu tal-prova klinika sakemm il-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin jiġu 
sodisfatti:

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa preferibbli li l-kunsens biex titkompla l-prova jintalab hekk kif is-suġġett jerġa’ jikseb 
il-kapaċità tiegħu li jagħti l-kunsens u preferibbilment qabel it-tmiem tal-prova.

Emenda 158
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni, (a) minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni, 
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ikkawżata minn kundizzjoni għall-
għarrieda ta' theddid għall-ħajja jew minn 
kundizzjoni medika serja għall-għarrieda 
oħra, huwa impossibbli li jinkiseb il-
kunsens informat minn qabel tas-suġġett u 
huwa impossibli li tingħata informazzjoni 
minn qabel lis-suġġett;

ikkawżata minn kundizzjoni għall-
għarrieda ta' theddid għall-ħajja jew minn 
kundizzjoni medika serja għall-għarrieda 
oħra, huwa impossibbli li jinkiseb il-
kunsens informat minn qabel tas-suġġett
jew ir-rappreżentant legali tiegħu (ġenitur 
jew kustodju) u huwa impossibli li tingħata 
informazzjoni minn qabel lis-suġġett jew 
lir-rappreżentant legali tiegħu (ġenitur 
jew kustodju);

Or. en

Emenda 159
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni,
ikkawżata minn kundizzjoni għall-
għarrieda ta' theddid għall-ħajja jew 
minn kundizzjoni medika serja għall-
għarrieda oħra, huwa impossibbli li 
jinkiseb il-kunsens informat minn qabel 
tas-suġġett u huwa impossibli li tingħata 
informazzjoni minn qabel lis-suġġett;

a) minħabba l-urġenza tas-sitwazzjoni, 
huwa impossibbli li jinkiseb il-kunsens 
informat minn qabel tas-suġġett u huwa 
impossibli li tingħata informazzjoni minn 
qabel lis-suġġett;

Or. fr

Emenda 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) mhu disponibbli l-ebda rappreżentant
legali;

b) il-qbil tar-rappreżentant legali ma jistax 
jingħata fil-perjodu taż-żmien kompatibbli 
mar-rekwiżiti metodoloġiċi tar-riċerka;
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Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-kundizzjoni dwar l-assenza ta’ rappreżentant għandha titħassar għar-rikors għal prova 
klinika f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza. Jekk dan ma jsirx, din id-dispożizzjoni tikkostitwixxi 
rigressjoni għal ċerti leġislazzjonijiet nazzjonali. Pereżempju, fil-liġi Franċiża, dispożizzjoni 
tawtorizza l-bidu tal-prova mingħajr il-kunsens minn qabel tal-familja, anke jekk din tkun 
preżenti f'każ ta' emerġenza vitali immedjata (waqfien tal-qalb).

Emenda 161
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-suġġett ma esprimiex 
preċedentement oġġezzjonijiet magħrufa 
mill-investigatur;

(c) is-suġġett jew ir-rappreżentant legali
ma esprimiex preċedentement 
oġġezzjonijiet magħrufa mill-investigatur;

Or. en

Emenda 162
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

d) ir-riċerka hi marbuta direttament ma' 
kundizzjoni medika li tikkawża l-
impossibbiltà li jinkiseb il-kunsens 
informat minn qabel u li tingħata l-
informazzjoni minn qabel;

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni ta’ emerġenza mhux dejjem hija l-kawża għalfejn ikun impossibbli li jinkiseb il-
kunsens: pereżempju riċerka dwar l-istati ta’ xokk tista’ tikkonċerna pazjenti li jkunu f’kura 
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intensiva fl-isptar, u għalhekk ma jkunux jistgħu jagħtu l-kunsens (koma, sedazzjoni). Qari 
letterali ta’ dan l-Artikolu jista’ jimpedixxi din ir-riċerka.

Emenda 163
Emma McClarkin

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 biss riskju
proporzjonat b’referenza għall-
kundizzjoni medika sottostanti (marda li 
thedded il-ħajja)għas-suġġett, u timponi 
fuqu piż proporzjonat biss.

Or. en

Emenda 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

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) hemm raġunijiet biex wieħed jistenna li 
l-parteċipazzjoni fil-prova klinika
tipproduċi benefiċċju għas-suġġett li jkun 
ogħla mir-riskji jew li tipproduċi biss
riskju minimu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Philippe Juvin jilqa’ l-possibilità li joffri l-abbozz ta’ regolament li tingħata deroga għall-
kunsens minn qabel tal-pazjent għal provi kliniċi f’każijiet ta’ emerġenza. Madankollu, il-
limitazzjoni tal-possibilità li jitwettqu tali riċerki biss f’sitwazzjoni li tipproduċi biss riskju 
minimu tidher li hija wisq restrittiva u tkun tikkostitwixxi rigressjoni għal ċerti Stati Membri. 
Fil-prattika, din id-dispożizzjoni teskludi diversi studji ta' riċerka fil-qasam tar-rianimazzjoni 
u dawk fuq il-prodotti innovattivi.
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Emenda 165
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta s-suġġett jew, jekk ikun il-każ, 
ir-rappreżentant legali tiegħu, ma jaqbilx 
li titkompla r-riċerka, huwa għandu jkun 
infurmat li jista’ jopponi l-użu tal-
informazzjoni miġbura qabel ir-rifjut tal-
kunsens.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Biex tkun garantita s-sikurezza tas-suġġett kif ukoll l-affidabilità tal-informazzjoni, Philippe 
Juvin jipproponi l-introduzzjoni ta' dispożizzjoni addizzjonali li tobbliga lill-investigatur, jew 
lir-rappreżentant tiegħu, li jitlob lis-suġġett, jew jekk ikun il-każ lir-rappreżentant tiegħu, jekk 
huwa jopponix għall-użu tad-dejta.

Emenda 166
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) fir-rigward ta' suġġetti inabilitati u 
minuri, il-kunsens informat imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jinkiseb kemm jista' 
jkun malajr mir-rappreżentant legali u l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tingħata kemm jista' jkun malajr 
lis-suġġett;

a) fir-rigward ta' suġġetti inabilitati u 
minuri, il-kunsens informat imsemmi fil-
paragrafu 1 għandu jinkiseb kemm jista' 
jkun malajr mir-rappreżentant legali u l-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tingħata kemm jista' jkun malajr 
lis-suġġett mill-investigatur jew ir-
rappreżentant tiegħu;

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Wieħed għandu jfakkar li fil-prattika, investigatur jista’ jafda lil tabib li jirrappreżentah 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 167
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dik in-notifika għandha ssir fi żmien 15-il
jum mill-bidu tal-prova klinika b'rabta ma' 
dak l-Istat Membru.

Dik in-notifika għandha ssir fi żmien 30
jum mill-bidu tal-prova klinika b'rabta ma' 
dak l-Istat Membru.

Or. fr

Emenda 168
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Qabel il-bidu, il-provi kliniċi kollha 
għandhom jiġu rreġistrati fil-bażi tad-
dejta msemmija f’dan ir-Regolament. L-
informazzjoni pprovduta għandha 
tinkludi d-data tal-bidu u tat-tmiem tar-
reklutaġġ tas-suġġetti.

Or. en

Emenda 169
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dik in-notifika għandha ssir fi żmien 15-il
jum mit-tmiem tar-reklutaġġ tas-suġġetti. 
Fil-każ li jerġa' jibda r-reklutaġġ, għandu 
japplika l-paragrafu 1.

Dik in-notifika għandha ssir fi żmien 30
jum mit-tmiem tar-reklutaġġ tas-suġġetti. 
Fil-każ li jerġa' jibda r-reklutaġġ, għandu 
japplika l-paragrafu 1.

Or. fr

Emenda 170
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 It-tmiem tal-prova klinika, it-
terminazzjoni bikrija tal-prova klinika

It-tmiem tal-prova klinika, it-terminazzjoni 
bikrija tal-prova klinika u s-sottomissjoni 
tar-riżultati

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aġġustament tat-titolu sabiex jirrifletti l-kontenut tal-artikolu.

Emenda 171
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dik in-notifika għandha ssir fi żmien 15-il
jum mit-tmiem tal-prova klinika.

Dik in-notifika għandha ssir fi żmien 30
jum mit-tmiem tal-prova klinika.

Or. fr



AM\925951MT.doc 79/96 PE504.308v01-00

MT

Emenda 172
Heide Rühle

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 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.

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 u rapport dwar l-istudju 
kliniku.

Or. en

Emenda 173
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fejn il-prova klinika tkun maħsuba, fiż-
żmien tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni 
għal awtorizzazzjoni, sabiex tintuża għall-
ksib tal-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni għal prodott 
mediċinali, is-sommarju tar-riżultati 
msemmija fil-paragrafu 1 għandu jiġi 
sottomess fi żmien 30 jum wara d-data tal-
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
jew, fejn applikabbli, fi żmien sena mid-
deċiżjoni li ma jitkomplix l-iżvilupp tal-
prodott mediċinali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi s-sommarju tar-riżultati ta’ provi kliniċi jeħtieġ li jiġi żvelat, il-kompetittività tal-
isponser m’għandhiex tiġi affettwata minn żvelar bħal dan. Għalhekk qed jiġi propost, għall-
provi kummerċjali, li r-riżultati jiġu żvelati 30 jum wara li tingħata l-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni. F’każ li l-iżvilupp ta’ prodott mediċinali jitwaqqaf, ir-riżultati 
għandhom jiġu ppubblikati fi żmien sena mid-deċiżjoni li ma jitkomplix il-proċess ta’ żvilupp.
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Emenda 174
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 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.

imħassar

Or. en

Emenda 175
Heide Rühle

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’ waqfa temporanja, id-dejta 
tal-prova klinika għandha ssir aċċessibbli 
għall-pubbliku, anke jekk ma tkunx 
kompluta.

Or. en



AM\925951MT.doc 81/96 PE504.308v01-00

MT

Emenda 176
Cristian Silviu Buşoi

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.

Jekk prova klinika ma titkomplix, l-
isponser għandu jinnotifika r-raġunijiet 
għal dan lill-Istat Membru kkonċernat 
permezz tal-Portal tal-UE fi żmien 15-il 
jum mid-deċiżjoni li l-prova klinika ma 
titkomplix.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li l-għan tagħha huwa li tiżgura t-trasparenza dwar ir-raġunijiet għaliex prova 
klinika ma titkomplix.

Emenda 177
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 85 sabiex temenda l-Anness IIIa 
bil-għan li tadottahom għal żviluppi 
regolatorji xjentifiċi jew globali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hija meħtieġa flessibbiltà sabiex jiġi aġġustat il-kontenut tas-sommarju tar-riżultati fl-
eventwalità ta’ żviluppi regolatorji xjentifiċi jew globali.

Emenda 178
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini li ġiet 
stabbilita permezz tar-Regolament (KE)
Nru 726/2004 (minn hawn ’il quddiem, l-
"Aġenzija") għandha tistabbilixxi u żżomm 
bażi ta' dejta elettronika għar-rappurtar 
previst fl-Artikoli 38 u 39.

L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini li ġiet 
stabbilita permezz tar-Regolament (KE)
Nru 726/2004 (minn hawn ’il quddiem, l-
"Aġenzija") għandha tistabbilixxi u żżomm 
bażi ta' dejta elettronika għar-rappurtar
previst fl-Artikoli 38 u 39. Dik il-bażi tad-
dejta elettronika għandha tkun modulu 
tal-bażi tad-dejta msemmija fl-Artikolu 24 
paragrafu 1 tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni tal-bażi legali tal-bażi tad-dejta EUdraVigilence. Din l-emenda tieħu post l-
Emenda 17 tal-abbozz ta’ opinjoni.

Emenda 179
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-isponser għandu jirrapporta b'mod 
elettroniku u mingħajr dewmien permezz 
tal-bażi tad-dejta elettronika msemmija fl-
Artikolu 36, l-informazzjoni kollha 
rilevanti dwar ir-reazzjonijiet avversi serji 
mhux mistennija suspettati għal prodotti 

1. L-isponser għandu jirrapporta b'mod 
elettroniku u fi żmien il-limiti ta’ żmien 
speċifikati fl-Anness III permezz tal-bażi 
tad-dejta elettronika msemmija fl-Artikolu 
36, l-informazzjoni kollha rilevanti dwar 
ir-reazzjonijiet avversi serji mhux 
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mediċinali investigattivi, b'kundizzjoni li r-
reazzjoni avversa serja mhux mistennija 
suspettata tkun seħħet fi prova klinika 
mwettqa mill-isponser, jew tkun seħħet fi 
prova klinika marbuta mal-isponser.

mistennija suspettati għal prodotti 
mediċinali investigattivi, b'kundizzjoni li r-
reazzjoni avversa serja mhux mistennija 
suspettata tkun seħħet fi prova klinika 
mwettqa mill-isponser jew minn sponser 
ieħor li jkun parti mill-istess kumpanija 
prinċipali jew ma’ min l-isponser 
jiżviluppa b’mod konġunt il-prodott 
mediċinali abbażi ta’ ftehim formali.

Or. en

Emenda 180
Emma McClarkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn l-isponser ma jkollux aċċess għal 
ċerta informazzjoni, u għalhekk ma jkunx 
jista’ jissottometti rapport komplut, dan 
għandu jiġi ddikjarat fir-rapport.
F’każ li prova klinika tinvolvi l-użu ta’ 
iżjed minn prodott mediċinali investigattiv 
wieħed, l-isponser jista’ jissottometti 
rapport uniku dwar is-sigurtà tal-prodotti 
mediċinali investigattivi kollha użati fil-
prova. L-isponser għandu jipprovdi r-
raġunijiet għal din id-deċiżjoni fir-
rapport.

Or. en

Emenda 181
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-obbligu msemmi fil-paragrafu 1 jibda 2. L-obbligu msemmi għal sponser 
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bl-ewwel awtorizzazzjoni ta' prova klinika 
skont dan ir-Regolament. Dan jintemm 
mat-tmiem tal-aħħar prova klinika mwettqa 
mill-isponser bil-prodott mediċinali 
investigattiv.

partikolari fil-paragrafu 1, jibda bl-ewwel 
awtorizzazzjoni ta' prova klinika skont dan 
ir-Regolament għal dak l-isponser. Dan 
jintemm mat-tmiem tal-aħħar prova klinika 
mwettqa mill-isponser bil-prodott 
mediċinali investigattiv. L-obbligu ta’ 
rappurtar annwali ma japplikax meta 
f’dak il-perjodu sponser ma jkun qed 
iwettaq l-ebda prova klinika bil-prodott 
mediċinali investigattiv.

Or. en

Emenda 182
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ir-rappurtar dwar is-sikurezza fir-rigward 
tal-prodotti mediċinali awżiljarji għandu 
jsir skont il-Kapitolu 3 tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Ir-rappurtar dwar is-sikurezza fir-rigward 
tal-prodotti mediċinali awżiljarji għandu 
jsir skont id-Direttiva 2010/84/UE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-Direttiva għandha tkun emendata. Fil-fatt, id-Direttiva 2010/84/UE, li 
daħlet fis-seħħ f’Jannar 2011, temenda d-Direttiva 2001/83/KE f’dak li jikkonċerna l-
farmako-viġilanza.

Emenda 183
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jekk il-prova klinika tkun prova klinika a) jekk il-prova klinika tkun prova klinika 
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b'livell baxx ta' intervent; b'livell baxx ta' riskju;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa preferibbli li l-abbozz ta’ regolament ikun imsejjes fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju 
miżjud mir-riċerka u li jiġi adattat il-monitoraġġ skont ir-riskju li jaffaċċja s-suġġett tal-
prova klinika.

Emenda 184
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-prodotti mediċinali investigattivi 
għandhom ikunu traċċabbli, maħżuna, 
meqruda u ritornati b'mod xieraq u 
proporzjonat biex jiġu żgurati s-sikurezza 
tas-suġġetti u l-affidabbiltà u r-robustezza 
tad-dejta ġġenerata waqt il-prova klinika, 
filwaqt li jitqies jekk il-prodott mediċinali 
investigattiv huwiex awtorizzat, u jekk il-
prova klinika hijiex prova klinika b'livell 
baxx ta' intervent.

Il-prodotti mediċinali investigattivi 
għandhom ikunu traċċabbli, maħżuna, 
meqruda u ritornati b'mod xieraq u 
proporzjonat biex jiġu żgurati s-sikurezza 
tas-suġġetti u l-affidabbiltà u r-robustezza 
tad-dejta ġġenerata waqt il-prova klinika, 
filwaqt li jitqies jekk il-prodott mediċinali 
investigattiv huwiex awtorizzat, u jekk il-
prova klinika hijiex prova klinika b'livell 
baxx ta' riskju.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Huwa preferibbli li l-abbozz ta’ regolament ikun imsejjes fuq approċċ ibbażat fuq ir-riskju 
miżjud mir-riċerka u li jiġu adattati d-dispożizzjonijiet ta’ traċċabilità, ħażna, qerda u 
rispedizzjoni tal-prodotti mediċinali sperimentali skont ir-riskju li jaffaċċja s-suġġett tal-
prova klinika.

Emenda 185
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2
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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-
prova klinika.

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

Or. en

Emenda 186
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-isponser għandu jinnotifika lill-Istati
Membri kkonċernati permezz tal-Portal tal-
UE u mingħajr dewmien żejjed, dwar l-
avvenimenti mhux mistennija kollha li 
jaffettwaw il-bilanċ bejn ir-riskji u l-
benefiċċji tal-prova klinika, iżda mhumiex 
reazzjonijiet avversi serji mhux mistennija 
suspettati msemmija fl-Artikolu 38.

1. L-isponser għandu jinnotifika lill-korpi 
kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati 
permezz tal-Portal tal-UE u mingħajr 
dewmien żejjed, dwar l-avvenimenti mhux 
mistennija kollha li jaffettwaw il-bilanċ 
bejn ir-riskji u l-benefiċċji tal-prova 
klinika, iżda mhumiex reazzjonijiet avversi 
serji mhux mistennija suspettati msemmija
fl-Artikolu 38.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar il-profil tal-benefiċċju u r-riskji għandha tiġi pprovduta wkoll lill-
kumitati tal-etika. Il-kunċett ta’ “korpi kompetenti” jinkorpora kemm lill-awtoritajiet 
nazzjonali kif ukoll lill-kumitati tal-etika.

Emenda 187
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1
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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-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

L-isponser u l-investigatur għandhom 
jarkivjaw il-kontenut tal-master fajl għall-
prova klinika f’format elettroniku wara t-
tmiem tal-prova klinika. Il-master fajl 
elettroniku għandu jiġi arkivjat f’format 
affidabbli u li jkun faċilment aċċessibbli.
Madankollu, il-fajls mediċi tas-suġġetti 
għandhom jiġu arkivjati skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Or. en

Emenda 188
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tal-kliem tal-Emenda 25. Sabiex ma jiġux imposti piżijiet żejda, l-informazzjoni fuq 
it-tikketta għandha tidher biss fil-lingwi uffiċjali tal-UE. Dan m’għandux jimpedixxi lill-Istati 
Membri kkonċernati milli jimponu l-użu ta’ lingwa li ma tkunx lingwa uffiċjali ta’ dak l-Istat 
Membru, iżda li tkun rilevanti għal-lokalizzazzjoni tas-sit tal-provi kliniċi. Dan tal-aħħar 
għandu jiġi kkunsidrat ukoll mill-Istati Membri li għandhom iżjed minn lingwa uffiċjali 
waħda tal-UE.

Emenda 189
Christel Schaldemose
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Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 190
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-assigurazzjoni kummerċjali tibqa’ opzjoni flimkien mas-sistema ta’ 
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indemnifikazzjoni nazzjonali. Barra dan, jekk l-isponsers jitħallew ikopru iżjed minn prova 
klinika waħda fl-istess Stat Membru permezz tal-istess polza ta’ assigurazzjoni jbaxxi l-
ispejjeż tal-assigurazzjoni.

Emenda 191
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-użu tas-sistema ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali għandha tkun mingħajr ħlas 
jew soġġetta għal tariffa nominali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeżistu inċertezzi dwar il-mod li fih sistema bħal din tista’ taħdem u tiġi ffinanzjata.  Fi 
kwalunkwe każ, l-aċċess għas-sistema ta’ indemnifikazzjoni nazzjonali għandu jkun limitat 
għall-provi kliniċi mhux kummerċjali. Sabiex ikollu valur miżjud reali, l-użu ta’ din is-sistema 
għandu jkun mingħajr ħlas jew bi spiża moderata (tariffa nominali). Is-sistema tal-
assigurazzjoni kummerċjali m’għandhiex titqiegħed f’kompetizzjoni ma’ sistema pubblika li 
topera mingħajr skop ta’ qligħ, billi dan jista’ jbiegħed lill-assiguraturi lil hinn mis-suq.

Emenda 192
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għas-sistema ta’ indemnifikazzjoni nazzjonali għandu jkun limitat għall-isponsers 
tal-provi kliniċi mhux kummerċjali. Il-bqija tat-test ġie spustat fil-paragrafu 1.

Emenda 193
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu74 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1
għandhom jiġu kkomunikati lill-Istati 
Membri kollha kkonċernati permezz tal-
Portal tal-UE.

2. Il-miżuri msemmija fil-paragrafu 1
għandhom isiru disponibbli għall-
pubbliku fuq u jiġu kkomunikati lill-Istati 
Membri kollha kkonċernati permezz tal-
Portal tal-UE.

Or. en
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Emenda 194
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tħassir tal-Artikolu 76 1(a) li jintroduċi setgħa sabiex il-Kummissjoni tispezzjona jekk l-
Istati Membri jkunux qegħdin jikkonformaw mar-regolament. Ma hemm xejn fil-leġiżlazzjoni 
dwar il-mediċini li jgħid li l-Kummissjoni għandha din is-setgħa. Il-Kummissjoni ma tiċċarax 
għaliex introduċiet din is-setgħa minbarra l-għodod eżistenti għall-iżgurar tal-konformità tal-
Istat Membru.

Emenda 195
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-protezzjoni tal-informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali;

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istat tal-informazzjoni kummerċjalment kunfidenzjali huwa dipendenti fuq l-istat tal-
awtorizzazzjoni ta’ prodott mediċinali u b’hekk għandu jiġi kkunsidrat fid-definizzjoni tar-
rekwiżiti ta’ żvelar skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE.

Emenda 196
Philippe Juvin
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Proposta għal regolament
Artikolu 90a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 90a
Reviżjoni tar-Regolament

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

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 197
Emma McClarkin

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dan għandu japplika ladarba l-
funzjonalità sħiħa tal-Portal tal-UE jkun 
irċieva opinjoni pożittiva mill-Kumitat 
Permanenti dwar il-Prodotti Mediċinali 
għall-Użu mill-Bniedem.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-portal tal-UE huwa element vitali fil-leġiżlazzjoni l-ġdida. Mingħajr portal li jiffunzjona 
bis-sħiħ, il-leġiżlazzjoni ma tistax tiġi applikata. Għalhekk, ir-Regolament għandu japplika 
biss ladarba l-portal ikun funzjonali bis-sħiħ u dan ikun ġie miftiehem mill-Istati Membri.

Emenda 198
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti 2 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fil-każ ta’ preżentazzjoni mill-ġdid, l-
ittra ta' akkumpanjament għandha 
tenfasizza t-tibdil kif imqabbel mal-
preżentazzjoni preċedenti.

9. Fil-każ ta’ preżentazzjoni mill-ġdid, l-
ittra ta' akkumpanjament għandha 
tenfasizza r-raġunijiet għar-rifjut tal-
ewwel applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
u t-tibdil li jkun sar kif imqabbel 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 199
Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness I – parti 4 – punt 13 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

· evalwazzjoni tal-benefiċċji u tar-riskji 
mistennija biex tkun tista' ssir valutazzjoni 
skont l-Artikolu 6;

· evalwazzjoni tal-benefiċċji u tar-riskji 
mistennija, inkluż għal subpopolazzjonijiet 
speċifiċi, biex tkun tista' ssir valutazzjoni 
skont l-Artikolu 6;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Emenda li tieħu post l-Emenda 27 tal-abbozz ta’ opinjoni. It-terminu “subpopolazzjonijiet” 
huwa iżjed xieraq minn gruppi ta’ pazjenti, billi huwa usa’.

Emenda 200
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness I – parti 16 – punt 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. fr

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 201
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness I – parti 16 – punt 61

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

61. Għandha tiġi ppreżentata  u ssir 
disponibbli għall-pubbliku deskrizzjoni ta' 
kull ftehim bejn l-isponser u s-sit.

Or. en

Emenda 202
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta għal regolament
Anness IIIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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


