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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Objettivi tal-proposta

Il-proposta tal-Kummissjoni tirrivedi r-regoli dwar provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem. 
Id-Direttiva attwali (2001/20/KE) dwar il-provi kliniċi ġabet titjib importanti fis-sikurezza u l-
affidabbiltà tal-provi kliniċi fl-UE.
 Madanakollu, l-applikazzjoni u t-traspożizzjoni differenti tagħha, ir-rekwiżiti regolatorji 
sproporzjonati u l-piż amministrattiv li jirriżulta wasslu għal tnaqqis tal-provi kliniċi fl-UE. 

Il-Kummissjoni tipproponi li tirrivedi l-leġiżlazzjoni billi tissimplifika l-awtorizzazzjoni u l-
proċeduri ta' rappurtar fejn jitqies il-profil tar-riskju tal-provi u t-titjib tat-trasparenza, filwaqt 
li jiġu mantenuti l-għola standards ta' sikurezza paċenzjuża u sodezza tad-data. Il-leġiżlazzjoni 
se tieħu l-forma ta' Regolament. Dan se jiżgura li r-regoli ġew applikati b'mod uniformi fl-UE 
kollha. 

Kummenti ġenerali 

Ir-Rapporteur jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni u jsostni l-approċċ ġenerali ta' portal uniku 
għal tressiq uniku ġestit mill-Kummissjoni u t-tfassil ta’ limiti ta’ żmien stretti u adattati u 
deċiżjonijiet ta' awtorizzazzjoni dwar il-provi kliniċi. Aktar kooperazzjoni u koordinament fi 
ħdan u bejn l-Istati Membri u proċedura effiċjenti għall-adeżjoni tal-Istati Membri se jtejbu l-
kondotta ta' provi kliniċi multinazzjonali u jappoġġjaw riċerka klinika innovattiva fl-UE. Ir-
Rapporteur jikkondividi l-fehmiet tal-Kummissjoni li l-persuni li qegħdin jivvalidaw u
jivvalutaw l-applikazzjoni għandhom ikunu indipendenti mill-isponsor u l-investigatur, ma 
jkollhomx kunflitt ta' interess u jkunu ħielsa minn kull influwenza mhux xierqa. Id-
dispożizzjonijiet relatati mal-protezzjoni tal-pazjenti u approvazzjoni infurmata, huma leali u 
xierqa.

Portal tal-UE

Għandu jiġi ċċarat li l-proċedura ta' sottomissjoni waħdanija tapplika kemm għal provi kliniċi 
multinazzjonali u uniċi tal-Istati Membri u li ladarba l-Istati Membri nnotifikaw id-deċiżjoni
tagħhom, il-prova klinika tista' tibda.
Ikun preferibbli, bħala regola ġenerali li l-isponsor jiddeċiedi mill-bidu tal-proċedura dwar l-
Istati Membri fejn il-prova klinika għandha titwettaq, għalkemm iż-żieda ta' Stat Membru
ġdid fi stadju aktar tard għandha tkun possibbli. Għalhekk, sabiex il-proċeduri jibqgħu 
sempliċi u effiċjenti għandu jiġi kkjarifikat li l-estensjoni ta' prova klinika awtorizzata lil Stat 
Membru ieħor tista' ssir biss wara d-deċiżjoni inizjali għall-awtorizzazzjoni mill-Istati 
Membri kollha kkonċernati. Barra minn hekk, fejn applikazzjoni għal modifika sostanzjali li 
tikkonċerna Parti I tal-valutazzjoni qed tiġi vvalutata, l-isponsor għandu jistenna tmiem din il-
proċedura qabel ma jitlob l-involviment ta' Stat Membru ġdid f'dik il-prova klinika. 
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Reviżjoni tal-etika

Ir-rwol tal-kumitat tal-etika ma ġiex definit b'mod ċar ħafna fil-proposta tal-Kummissjoni. Ir-
Rapporteur ippreżenta xi ftit emendi biex jikkjarifika li l-aspetti etiċi kollha koperti minn parti 
I (pereżempju benefiċċji tas-saħħa antiċipati versus riskji għas-suġġetti kollha) u parti II 
(jiġifieri approvazzjoni infurmata) f'applikazzjoni għandha tiġi valutata mill-Istati Membri 
qabel ma jieħdu d-deċiżjoni tagħhom għall-awtorizzazzjoni tal-prova klinika.

Piż amministrattiv

Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi dispożizzjonijiet relevanti biex taqta' l-burokrazija. Titjib 
ulterjuri jista' jsir permezz tal-aġġornament tal-brochure tal-investigatur biss meta neċessarju, 
pereżempju meta informazzjoni ta' sikurezza ġdida ssir disponibbli.

Gruppi ta' pazjenti

Fejn relevanti, id-diżinn ta' prova klinika għandha tqis id-diversità tal-gruppi tal-pazjenti li l-
prodott mediċinali investigazzjonali huwa maħsub li jikkura. Aspetti ta' sikurezza speċifiċi 
għall-ġeneru jew il-grupp tal-età għandhom jiġu identifikati kif xieraq u inklużi fir-rappurtar 
ta' sikurezza.
Fil-valutazzjoni, huwa importanti li titqies il-fehma ta' mill-anqas pazjent wieħed u 
preferibbilment dak il-pazjent għandu jirrappreżenta organizzazzjoni tal-pazjent għall-marda 
li għaliha l-prodott mediċinali investigazzjonali huwa maħsub.

Trasparenza

Data u informazzjoni dwar il-provi kliniċi għandhom ikunu aċċessibbli permezz tad-database 
tal-UE f'konformità ma' regoli ta' kunfidenzjalità ċari u stabbiliti. Soluzzjonijiet biex tiżdided 
it-trasparenza tar-riżultati tal-provi klinċi għandhom jinstabu wkoll. In-navigazzjoni permezz 
tad-databases tal-UE għandhom ikunu possibbli fil-lingwi kollha uffiċjali tal-UE filwaqt li t-
traduzzjoni tal-protokoll u informazzjoni oħra relatata jkun sproporzjonali f'termini ta' 
relevanza, infiq u fattibbiltà.

Kumpens għad-danni

L-użu konkret ta' mekkaniżmi ta' indemnifikazzjoni nazzjonali ta' sistemi ta' assigurazzjoni 
għandhom jiġu kkjarifikati aktar sabiex jiġu evitati inugwaljanzi għall-kumpens tad-danni 
bejn l-Istati Membri.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:
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Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Id-Direttiva 2001/20/KE mmirata biex 
tissemplifika u tarmonizza d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jirregolaw il-provi kliniċi fl-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, l-esperjenza turi li 
approċċ armonizzat għar-
regolamentazzjoni tal-provi kliniċi ntlaħaq 
biss parzjalment. Dan jagħmilha 
partikolarment diffiċli biex titwettaq prova 
klinika f'diversi Stati Membri. Madankollu, 
l-iżvilupp xjentifiku jissuġġerixxi li l-provi 
kliniċi fil-ġejjieni se jimmiraw lejn gruppi 
ta' pazjenti aktar speċifiċi, bħal sottogruppi 
identifikati permezz ta' informazzjoni 
ġenomika. Sabiex jiġi inkluż numru 
suffiċjenti ta' pazjenti għal dawn il-provi, 
jista' jkun meħtieġ li jiġu involuti l-Istati 
Membri kollha jew ħafna minnhom. Il-
proċeduri ġodda għall-awtorizzazzjoni tal-
provi kliniċi għandhom jistimolaw l-
inklużjoni għall-akbar numru possibbli ta' 
Stati Membri. Għalhekk, sabiex jiġu 
ssemplifikati l-proċeduri ta' preżentazzjoni, 
il-preżentazzjoni multipla tal-
informazzjoni fil-biċċa l-kbira identika 
għandha tiġi evitata u sostitwita bil-
preżentazzjoni ta' dossier wieħed tal-
applikazzjoni permezz ta' portal uniku 
għall-preżentazzjoni lill-Istati Membri 
kollha kkonċernati.

(4) Id-Direttiva 2001/20/KE mmirata biex 
tissemplifika u tarmonizza d-
dispożizzjonijiet amministrattivi li 
jirregolaw il-provi kliniċi fl-Unjoni 
Ewropea. Madankollu, l-esperjenza turi li 
approċċ armonizzat għar-
regolamentazzjoni tal-provi kliniċi ntlaħaq 
biss parzjalment. Dan jagħmilha 
partikolarment diffiċli biex titwettaq prova 
klinika f'diversi Stati Membri. Madankollu, 
l-iżvilupp xjentifiku jissuġġerixxi li l-provi 
kliniċi fil-ġejjieni se jimmiraw lejn gruppi 
ta' pazjenti aktar speċifiċi, bħal sottogruppi 
identifikati permezz ta' informazzjoni 
ġenomika. Sabiex jiġi inkluż numru 
suffiċjenti ta' pazjenti għal dawn il-provi, 
jista' jkun meħtieġ li jiġu involuti l-Istati 
Membri kollha jew ħafna minnhom. Il-
proċeduri ġodda għall-awtorizzazzjoni tal-
provi kliniċi għandhom jistimolaw l-
inklużjoni għall-akbar numru possibbli ta' 
Stati Membri. Għalhekk, sabiex jiġu 
ssemplifikati l-proċeduri ta' preżentazzjoni, 
il-preżentazzjoni multipla tal-
informazzjoni fil-biċċa l-kbira identika 
għandha tiġi evitata u sostitwita bil-
preżentazzjoni ta' dossier wieħed tal-
applikazzjoni permezz ta' portal uniku 
għall-preżentazzjoni lill-Istati Membri 
kollha kkonċernati. Id-dossier tal-
applikazzjoni relatat ma' prova klinika 
mwettqa fi Stat Membru wieħed għandha 
titressaq permezz ta' dak il-portal 
singolari għat-tressiq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-proċedura singolari ta' tressiq tapplika kemm għal provi multinazzjonali kif 
ukoll għal provi kliniċi ta' pajjiż singolari.
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Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(6) L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jikkooperaw fil-valutazzjoni ta' talba għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test li jikkoinċidi mal-Premessa 12 fejn jiġi spjegat b'mod ċar dak li ma għandux jiġi evalwat
b'kooperazzjoni bejn l-Istati Membri.

Emenda 3
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, bħall-gruppi tal-
popolazzjoni li jridu jiġu studjati u d-
differenzi potenzjali fl-effikaċja u/jew
sikurezza għal gruppi ta' pazjenti speċifiċi
b'mod notevoli differenzi fil-ġeneru u l-
età, 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
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Ġustifikazzjoni

Xi għażliet terapewtiċi mhumiex daqstant effettivi u sikuri fl-irġiel u n-nisa. Ir-riċerka turi li 
n-nisa kienu sottorappreżentati fir-riċerka kardjovaskulari minħabba f'hekk is-sigurtà u l-
effikaċja ta' diversi mediċini ġie evalwat fil-biċċa l-kbira tagħhom, fil-popolazzjonijiet
maskili. Għalhekk, id-differenzi potenzjali għandhhom jitqiesu fl-evalwazzjoni tar-rilevanza
ta' provi kliniċi.

Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test adottat bi qbil mat-tħassir tal-aħħar paragrafu fil-Premessa 6 għal raġunijiet ta' 
konsistenza.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-aspetti kollha etiċi f'applikazzjoni
ta' prova klinika għandhom jiġu evalwati 
mill-Istati Membri qabel in-notifika tad-
deċiżjoni tagħhom dwar il-prova klinika.

Or. en
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Emenda 6
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) "Modifika sostanzjali": kull tibdil lil 
kwalunkwe aspett tal-prova klinika li 
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;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tempiżmu tal-modifika sostanzjali tal-prova klinika mhijiex relevanti fit-taqsima tad-
definizzjoni. Id-dispożizzjonijiet relevanti huma inklużi fl-Artikoli 8, 14, 19, 20 u 23.

Emenda 7
Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. 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").

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li l-proċedura singolari ta' tressiq tapplika kemm għal provi multinazzjonali kif 
ukoll għal provi kliniċi ta' pajjiż singolari.
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Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 6 - paragrafu 1 - punt a – subpunt i – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi għażliet terapewtiċi mhumiex daqstant effettivi u sikuri fl-irġiel u n-nisa. Id-disinn ta' provi 
kliniċi għandhom jikkunsidraw id-diversità tal-gruppi ta' pazjenti li l-prodott mediċinali 
investigattiv huwa maħsub li jikkura, jiġifieri gruppi speċifiċi għall-ġeneru jew għall-età. Dan 
għandu jiġi evalwat fil-proċess ta' awtorizzazzjoni ta' prova klinika.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 6 – subparagrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Inserzjoni tat-test imħassar fl-Artikolu 8(5) għal raġunijiet ta' koerenza. Ir-referenza għad-
data ta' evalwazzjoni fl-Artikolu 8 tidher konfuża u, għalhekk, tkun aktar xierqa f'dan l-
Artikolu

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-talba u l-ispjegazzjonijiet addizzjonali 
għandhom jiġu ppreżentati permezz tal-
Portal tal-UE.

It-talba għal spjegazzjonijiet addizzjonali u 
l-ispjegazzjonijiet addizzjonali għandhom 
jiġu ppreżentati permezz tal-Portal tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika tat-test f'konformità mal-Artikolu 6 paragrafu 6 subparagrafu 5.

Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 7a

Evalwazzjoni tal-aspetti etiċi

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
aspetti etiċi kollha relevanti ġew valutati 
fir-rapport ta' valutazzjoni, imfassal 
f'konformità mal-Artikoli 6 u 7.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li l-valutazzjoni meħtieġa għall-fini tal-awtorizzazzjoni ta' prova klinika 
tinkludi wkoll aspetti etiċi. Il-perjodi ta' żmien indikati fl-Artikoli 6 u 7 jinkludu wkoll 
reviżjoni etika u ladarba deċiżjoni tkun ġiet notifikata f'konformità mal-Artikolu 8, il-prova 
klinika tista' tibda.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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data ta' valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test imressaq għal Artikolu 6 paragrafu 6 bħala raġuni ta' ċarezza.

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 14
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. Fejn 
possibbli, dak il-pazjent għandu jkun 
rappreżentant ta' organizzazzjoni tal-
pazjenti fil-qasam tal-marda li għalih ġie 
maħsub il-prodott mediċinali investigattiv.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Huwa xieraq li titqies il-fehma ta' pazjent relevanti. Idealment il-pazjent għandu 
jirrappreżenta organizzazzjoni tal-pazjenti għall-marda li l-IMPġie maħsub jikkura.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni ta' Parti II hija nazzjonali, sabiex is-sottomissjoni ta' talba li jiżdied xi Stat 
Membru ġdid ma għandhiex tiġi evitata permezz ta' proċedura kontinwa gaħl modifika
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sostanzjali relatata ma' Parti II. 

Emenda 17
Proposta għal regolament
Artikolu 36

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.ta' dan ir-
Regolament. Dak id-database elettroniku 
għandu jkun modulu tad-database
imsemmi fl-Artikolu 25 tar-Regolament
(KE) Nru 726/2004.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li d-database msemmi huwa EUdraVigilence u li dan mhuwiex database ġdid. Dan 
ir-Regolament għandu jibni fuq strumenti eżistenti.

Emenda 18
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 
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.

L-isponser għandu jirrapporta b'mod 
elettroniku u fi ħdan il-limiti speċifikati 
fil-punti 2.4. u 2.5 tal-Anness III tal-bażi 
tad-dejta elettronika msemmija fl-
Artikolu 36, l-informazzjoni kollha 
rilevanti dwar ir-reazzjonijiet avversi serji 
mhux mistennija suspettati għal prodotti 
mediċinali investigattivi, b'kundizzjoni li r-
reazzjoni avversa serja mhux mistennija
suspettata tkun seħħet fi prova klinika 
mwettqa skont ir-responsabbiltà tal-
isponsor.

Or. en



PE500.727v01-00 14/21 PA\920621MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm ċarezza dwar min se jirrapporta s-SUSARs. Fil-prinċipju l-isponsor huwa 
dejjem responsabbli għar-rappurtar ta' dawn ir-reazzjonijiet avversi serji. Jekk it-terminu 
"relatat mal-isponsor" huwa użat hemm ir-riskju li dan jista' jċaqlaq il-piż ta' rappurtar lid-
detentur tal-awtorizzazzjoni kummerċjali, u b'hekk iwassal għal duplikazzjoni ta' rappurtar.

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-perjodu ta' żmien għar-rappurtar 
għandu jqis is-severità tar-reazzjoni. Fejn 
meħtieġ biex jiżgura r-rappurtar f'waqtu, l-
isponser jista' jippreżenta rapport inizjali 
mhux komplut segwit minn rapport 
komplut.

2. Il-perjodu ta' żmien għar-rappurtar 
għandu jqis is-serjetà tar-reazzjoni. Fejn 
meħtieġ biex jiżgura r-rappurtar f'waqtu, l-
isponser jista' jippreżenta rapport inizjali 
mhux komplut segwit minn rapport 
komplut.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li timmira li ġġib dan it-test f'konformità mal-leġiżlazzjoni farmakoviġilenza li 
tirreferi "għall-gravità", u mhux "is-severità".

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-isponser, minħabba n-nuqqas ta' 
riżorsi, ma jkollux il-possibbiltà li
jirrapporta permezz tal-bażi ta' dejta 
elettronika msemmija fl-Artikolu 36, dan 
jista' jirrapporta lill-Istat Membru fejn 
seħħet ir-reazzjoni avversa serja mhux 
mistennija suspettata. Dak l-Istat Membru 
għandu jirrapporta r-reazzjoni avversa serja 
mhux mistennija suspettata skont il-
paragrafu 1.

3. Fejn l-isponser, ma jistax jirrapporta 
direttament lill-bażi ta' dejta elettronika 
msemmija fl-Artikolu 36, dan jista' 
jirrapporta lill-Istat Membru fejn seħħet ir-
reazzjoni avversa serja mhux mistennija 
suspettata. Dak l-Istat Membru għandu 
jirrapporta r-reazzjoni avversa serja mhux 
mistennija suspettata skont il-paragrafu 1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-raġuni għaliex l-isponsor ma jistax jirrapporta s-SUSAR direttament hija rrilevanti. Sabiex
jiġi aċċertat li SUSARs dejjem ikunu rapportati, rappurtar permezz ta' Stat Membru għandu 
jkun possibbli irrispettivament mir-raġuni għal dan.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Rigward il-prodotti mediċinali 
investigattivi mhux awtorizzati għajr il-
plaċebi, u l-prodotti mediċinali 
investigattivi awtorizzati li, skont il-
protokoll, ma jintużawx skont it-termini 
tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, l-isponser għandu 
jippreżenta kull sena b'mezzi elettroniċi 
lill-Aġenzija, rapport dwar is-sikurezza ta' 
kull prodott mediċinali investigattiv użat fi 
prova klinika jew aktar minn waħda li 
tiegħu huwa l-isponser. Fejn ikun 
relevanti, ir-rapport għandu jidentifika 
b'mod ċar kwalunkwe aspetti ta' sikurezza
li jikkonċernaw sess jew grupp ta' età. 
speċifiku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk il-prodott mediku investigattiv huwa l-oġġett ta' aktar minn prova klinika, għandu jkun 
possibbli, sabiex tiġi evitata d-duplikazzjoni ta' rappurtar u, għalhekk, jitnaqqsu l-piżijiet 
amministrattivi, li jitressaq rapport uniku dwar is-sikurezza ta' dak il-prodott mediċinali 
investigattiv. Barra minn hekk ir-rapport ta' sikurezza għandu jkun fih data dwar id-differenzi 
bejn is-sessi u l-etajiet fir-rigward tas-sikurezza.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

awtorizzati li, skont il-protokoll, jintużaw 
skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni, l-isponser għandu 
jinforma kull sena lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
dwar ir-reazzjonijiet avversi serji suspettati 
kollha, inklużi, fejn relevanti, dawk ir-
reazzjonijiet li jirrigwardaw grupp 
speċifiku ta' età jew ġeneru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fejn ikun rilevanti, l-aspetti ta' sikurezza li huma speċifiċi għal grupp ta' sess jew età
għandhom jiġu identifikati u debitament rappurtati lid-detentur tal-awtorizzazzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 23
Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-isponsor jew l-awtorità kompetenti, 
kif ikun xieraq, għandu jinforma lill-
investigaturi u l-kumitati tal-etika ta' xi
bidliet importanti fil-profil tal-benefiċċju 
meta mqabbel mar-riskju tal-prodott
mediċinali investigattiv permezz ta' 
notifika perjodika ta' tħassib dwar
sikurezza li għandhom impatt fuq is-
sikurezza tas-suġġetti involuti fil-prova 
klinika

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni importanti li tbiddel il-profil tar-riskju meta mqabbel mal-benefiċċju tal-
prodott mediċinali investigattiv għandha wkoll tiġi notifikata lill-investigaturi u l-kumitati tal-
etika.

Emenda 24
Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-fuljett tal-investigatur għandu jiġi 
aġġornat meta tkun disponibbli 
informazzjoni ġdida dwar is-sikurezza, u 
mill-inqas darba fis-sena.

3. Il-fuljett tal-investigatur għandu jiġi 
aġġornat kull meta tkun disponibbli 
informazzjoni ġdida dwar is-sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament ma għandux jimponi piżijiet amministrattivi mhux meħtieġa. Brochure ta' 
investigazzjoni għandha tiġi aġġornata kull darba informazzjoni ġdida dwar sikurezza ssir
disponibbli, li jista' jieħu aktar minn sena.

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 66

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.

L-informazzjoni dwar it-tabella għandha 
tidher f'min tal-inqas waħda mil-lingwi
uffiċjali tal-Istat Membru kkonċernat, li 
hija wkoll lingwa uffiċjali tal-Unjoni. Il-
prodott mediċinali jista' jiġi ttikkettat 
f’diversi lingwi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma biss lingwi tal-UE uffiċjali biss li għandhom jintużaw għall-informazzjoni fuq it-
tikketta. Fejn ikun hemm aktar minn lingwa uffiċjali waħda, l-Istat Membru kkonċernat
għandu jindika l-lingwa li tikkunsidra relevanti skont il-lokalizzazzjoni tas-sit tal-provi
kliniċi. Il-lingwi uffiċjali tal-UE biss għandhom

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a L-interface għall-utent tad-database
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tal-UE għandu jkun disponibbli fil-lingwi 
uffiċjali kollha tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Navigazzjoni permezz tad-database tal-UE għandha tkun disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha 
tal-UE. Din ma tinvolvix xi obbligu biex jiġi tradott il-protokoll tal-prova klinika u 
informazzjoni oħra relatata li tinsab fid-database, peress li dan jiġġenera spejjeż sinifikanti.

Emenda 27
Proposta għal regolament
Anness I – punt 13 – inċiż 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 gruppi ta' pazjenti
speċifiċi, biex tkun tista' ssir valutazzjoni 
skont l-Artikolu 6;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi terapiji jistgħu jkollhom riżultati differenti fi gruppi ta' pazjenti differenti (differenzi skont 
is-sess, l-età, eċċ). Għalhekk, il-benefiċċji mistennija u r-riskji għall-gruppi ta' pazjenti 
speċifiċi għandhom jissemmew fil-protokoll.

Emenda 28
Proposta għal regolament
Anness I – punt 13 – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jekk jiġu esklużi persuni anzjani jew nisa 
mill-prova klinika, spjegazzjoni u 
ġustifikazzjoni għal dawn il-kriterji ta' 
esklużjoni; speċjalment meta suġġetti 
huma ma jistgħux jagħtu kunsens infurmat;

jekk jiġu esklużi pazjenti minn grupp 
speċifiku ta' ġeneru jew età mill-prova 
klinika, spjegazzjoni u ġustifikazzjoni għal 
dawn il-kriterji ta' esklużjoni; 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Xi terapiji jistgħu jkollhom riżultati differenti fi gruppi ta' pazjenti differenti (differenzi skont 
is-sess, l-età, eċċ).

Emenda 29
Proposta għal regolament
Anness I – punt 13 – inċiż 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

deskrizzjoni tal-politika tal-pubblikazzjoni; deskrizzjoni tal-politika tal-pubblikazzjoni, 
tindika b'mod ċar kwalunkwe 
informazzjoni li tista' tkun disponibbli
minn sors ieħor għajr id-database tal-UE;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' trasparenza, jekk ir-riżultati aktar estensivi jew kwalunkwe tagħrif ieħor
għandu jkun ippubblikata mill-isponsor x'imkien ieħor mid-database tal-UE, dan għandu
wkoll jiġi speċifikat fid-deskrizzjoni tal-politika ta' pubblikazzjoni.

Emenda 30
Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 1 – taqsima 1.1 – punt 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) in-numru ta’ identifikazzjoni tas-
suġġett/in-numru tat-trattament u, fejn 
rilevanti, in-numru taż-żjara;

(e) jew in-numru ta’ identifikazzjoni tas-
suġġett jew in-numru tat-trattament u, fejn 
rilevanti, in-numru taż-żjara;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-esperjenza preċedenti wriet li l-formulazzjoni attwali mhix ċara biżżejjed u li f'xi każijiet
kemm in-numru ta' identifikazzjoni kif ukoll in-numru ta' trattament ġew mitluba. Fil-prattika, 
għal raġunijiet ta' spazju, jista' jkun diffiċli li jkollhom it-tnejn, u huwa proprju għalhekk li
għandu jiġi ċċarat li wieħed mit-tnejn huwa biżżejjed. Fil-prattika, huwa diffiċli li jitniżżlu t-
tnejn li huma fuq l-imballaġġ ta' barra.
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Emenda 31
Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 1 – taqsima 1.1 – punt 1 – punt g 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) l-istruzzjonijiet għall-użu (tista' ssir 
referenza għal fuljett jew dokument ieħor 
ta' spjegazzjoni maħsub għas-suġġett jew 
għall-persuna li tissomministra l-prodott);

(g) l-istruzzjonijiet għall-użu (tista' ssir 
referenza għal fuljett jew dokument ieħor 
ta' spjegazzjoni maħsub għas-suġġett jew 
għall-persuna li tissomministra l-prodott 
jew għal indikazzjonijiet oħra pprovduti 
mill-investigatur);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Investigaturi jistgħu wkoll verbalment tagħti indikazzjonijiet lis-suġġett. Għalhekk, tali 
indikazzjonijiet għandhom jiġu riferuti lil Dan jista' jsir sempliċiment billi jiżdied fuq il-
pakkett ta' barra messaġġ bħal "jekk jogħġbok uża kif indikat mill-investigatur tiegħek".

Emenda 32
Proposta għal regolament
Anness IV – paragrafu 4 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull wieħed mid-dettalji elenkati fit-
Taqsimiet 1, 2 u 3, jista' jitħalla barra u 
jitbiddel b'mezzi oħra (eż. l-użu ta' sistema 
elettronika ċentralizzata tal-
każwalizzazzjoni, l-użu ta' sistema tal-
informazzjoni ċentralizzata) b'kundizzjoni 
li s-sikurezza tas-suġġett u l-affidabbiltà u 
r-robustezza tad-dejta ma jkunux 
kompromessi. Dan għandu jiġi ġġustifikat 
fil-protokoll.

Kull wieħed mid-dettalji elenkati fit-
Taqsimiet 1, 2 u 3, jista' jitħalla barra u 
jitbiddel b'mezzi oħra (eż. l-użu ta' sistema 
elettronika ċentralizzata tal-
każwalizzazzjoni, l-użu ta' sistema tal-
informazzjoni ċentralizzata) b'kundizzjoni 
li s-sikurezza tas-suġġett u l-affidabbiltà u 
r-robustezza tad-dejta ma jkunux 
kompromessi. Dan għandu jiġi ġġustifikat 
fil-protokoll jew f'dokument separat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dimensjoni globali tat-trasport marittimu għandha tiġi kkunsidrata wkoll. Għandu jkun 
possibbli għall-isponsors li jużaw l-istess protokoll għall-provi kliniċi relatati mal-istess IMP 
kull fejn din il-prova sseħħ. Jekk dawn il-ġustifikazzjonijiet għandhom jiġu inklużi fil-
protokoll, dan tal-aħħar se jeħtieġ li jiġi adattat għal prova klinika fejn din l-eċċezzjoni ma 
tapplikax, li jkun piż amministrattiv bla bżonn.
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