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Emenda 42
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Premessa 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki, “il-benessri” japplika fit-test kollu kull meta s-sigurtà u 
d-drittijiet tas-suġġetti jissemmew.

Emenda 43
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(2) Sabiex ikun jista' jsir kontroll 
indipendenti tal-konformità ma' dawn il-
prinċipji, il-prova klinika għandha tkun 
suġġetta għal awtorizzazzjoni minn qabel.
It-twettiq ta’ prova klinika għandu jkun 
suġġett għal approvazzjoni minn qabel 
minn Kumitat tal-Etika.

Or. en

Emenda 44
Kent Johansson
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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

L-Istati Membri għandhom ikunu imħeġġa, u mhux skoraġġuti jikkooperaw.

Emenda 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) L-iżvilupp ta’ provi kliniċi kemm 
f’ċentri pubbliċi kif ukoll f’dawk privati 
jeħtieġu r-rikonoxximent tagħhom u l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ kontroll, 
awtorizzazzjoni u valutazzjoni applikabbli 
għaż-żewġ tipi ta’ ċentri.

Or. es

Emenda 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Premessa 9
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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 għas-sikurezza tas-suġġetti li 
huwa minimu meta mqabbel ma dak tal-
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-suġġett meta mqabbel ma dak 
tal-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 skadenzi iqsar 
għall-approvazzjoni..

(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 għas-sikurezza tas-suġġetti li 
huwa minimu meta mqabbel ma dak tal-
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-suġġett meta mqabbel ma dak 
tal-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 skadenzi iqsar 
għall-approvazzjoni, mingħajr ma tiġi 
kompromessa l-eċċellenza xjentifika u 
billi tiġi garantita dejjem is-sikurezza tal-
pazjenti.

Or. es

Emenda 47
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) F’każ ta’ sitwazzjoni urġenti kif ukoll 
għal mard rari u rari ħafna li huma ta’ 
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theddid għall-ħajja u li għalihom l-
għażliet terapewtiċi u l-kompetenza huma 
limitati u mifruxa ġeografikament 
madwar id-dinja, l-Istati Membri għandu 
jkollhom il-possibbiltà li jevalwaw u 
jawtorizzaw l-applikazzjonijiet ta’ provi 
kliniċi bi prijorità.

Or. en

Emenda 48
Kent Johansson

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. Għalkemm 
il-kooperazzjoni tal-Istati Membri 
għandha titħeġġeġ, din għandha tkun 
limitata għall-iskambju ta' fehmiet u l-
aħjar prassi f’dawn il-kwistjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iktar ma jikkooperaw Stati Membri fuq bażi volontarja iktar aħjar. Il-kooperazzjoni bejn l-
Istati Membri hija importanti iżda kooperazzjoni bħal din għandha tkun limitata għal 
kwistjonijiet etiċi peress li dawn huma marbuta b’mod intrinsiku mat-tradizzjonijiet u l-
kompetenzi nazzjonali.

Emenda 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Premessa 22a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22a) Billi l-maġġoranza tal-provi kliniċi 
huma implimentati għall-valutazzjoni ta’ 
terapiji li jikkonsistu minn kampjuni kbar 
ta’ popolazzjonijiet ta’ pazjenti, ir-
Regolament preżenti ma għandux 
jiddiskrimina kontra pazjenti li jsofru 
minn mard rari u rari ħafna u għandu 
jintegra l-ispeċifiċitajiet tal-
kundizzjonijiet ta’ prevalenza baxxa fil-
valutazzjoni ta’ prova.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni ma tirriflettix l-ispeċifiċitajiet tal-mard rari u rari ħafna. Ir-
regolament futur għandu jqis l-innovazzjonijiet terapewtiċi u għandu jkun konformi mal-
politiki dwar il-mard rari u rari ħafna li ġew żviluppati mill-adozzjoni tad-Direttiva 
2001/20/KE.

Emenda 50
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Suġġett tad-dejta għandu dejjem 
ikollu l-għażla li jagħti kunsens mifrux, 
lill-istituzzjoni li qed twettaq it-trattament, 
li d-dejta tiegħu jew tagħha tintuża għal 
skopijiet ta’ riċerka storika, tal-istatistika 
jew xjentifika, u li jirtira l-kunsens tiegħu 
jew tagħha f’kull mument.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tobba dejjem kisbu għarfien ġdid mid-dejta dwar il-pazjenti preċedenti tagħhom. Bix-
xieraq, illum, jeħtieġ li kull pazjent jagħti kunsens biex id-dejta tiegħu/tagħha tintuża għal 
skopijiet ta’ riċerka. Madankollu, filwaqt li jkollhom id-dritt li ma jaqblux, il-pazjenti għandu 
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jkollhom ukoll id-dritt li jagħtu lill-istituzzjoni li qed twettaq it-trattament tagħhom, kunsens 
“mifrux”, jekk jixtiequ, sabiex id-dejta tista’ tintuża għal kull tip ta’ riċerka fil-futur (sakemm 
ma jirtirawx il-kunsens oriġinali tagħhom). B’dan il-mod, il-pazjenti jista’ jkollhom id-dritt li 
“jiddonaw” id-dejta tagħhom għal skopijiet ta’ riċerka.

Emenda 51
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Suġġett tad-dejta għandu jkun jista’ 
jagħti kunsens mifrux lill-istituzzjonijiet li 
qed iwettqu t-trattament sabiex id-dejta 
tkun tista’ tintuża għal skopijiet storiċi, 
statistiċi jew ta’ riċerka xjentifika; u 
jirtira dan il-kunsens fi kwalunkwe ħin.

Or. en

Emenda 52
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Sabiex l-isponser ikun jista' jivvaluta 
l-informazzjoni kollha potenzjalment 
rilevanti dwar is-sikurezza, l-investigatur 
għandu jinnotifikah dwar l-avvenimenti 
avversi serji kollha.

(26) Sabiex l-isponser ikun jista' jivvaluta 
l-informazzjoni kollha potenzjalment 
rilevanti dwar is-sikurezza, l-investigatur 
għandu jirrekordja u jirreġistra l-
avvenimenti avversi serji kollha fil-bażi 
tad-dejta elettronika.

Or. en
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Emenda 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(52) Il-bażi ta' dejta għandha tinkludi l-
informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward 
tal-prova klinika u tippermetti t-tixrid 
pubbliku ta’ informazzjoni oġġettiva 
sabiex tappoġġja r-riċerka Ewropea u żżid 
l-għarfien fil-qasam tas-saħħa pubblika.
Din ma għandhiex iddgħajjef l-
innovazzjoni jew il-kompetittività tal-
industriji Ewropej. Ma għandha tiġi 
rreġistrata l-ebda dejta personali tas-
suġġetti tad-dejta li jipparteċipaw fi prova 
klinika, fil-bażi ta' dejta tal-UE, u ma 
għandhiex tfixkel il-protezzjoni tal-
interessi kummerċjali, inkluża l-proprjetà 
intellettwali, kif previst fl-Artikolu 4 tar-
Regolament 1049/2001. L-informazzjoni 
fil-bażi ta' dejta għandha tkun pubblika, 
sakemm ma jkunx hemm raġunijiet 
speċifiċi li jirrikjedu li ċerta informazzjoni 
ma għandhiex tiġi ppubblikata, sabiex 
jitħares id-dritt tal-individwu għall-ħajja 
privata u d-dritt għall-protezzjoni tad-dejta 
personali, rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 
tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea, jew informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali, kif previst 
fl-Artikolu 4 tar-Regolament 1049/2001.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi ta’ dejta għandha tippermetti t-tixrid pubbliku ta’ informazzjoni affidabbli dwar l-
aħħar avvanzi fir-riċerka medika, filwaqt li jiġu rispettati l-imperattivi tal-kompetittività tal-
industrija farmaċewtika, li tiffinanzja fiha innifisha madwar 60% tal-provi kliniċi Ewropej. L-
iżvelar pubbliku għandu jipproteġi d-dejta personali u informazzjoni kummerċjalment 
kunfidenzjali, sabiex tiġi evitata kwalunkwe stigmatizzazzjoni tal-pazjenti li qed jieħdu sehem 
fi prova klinika u sabiex ma tiġix stimolata l-kompetizzjoni inġusta li thedded il-kompetittività 
tar-riċerka medika Ewropea.



PE506.087v01-00 10/70 AM\928242MT.doc

MT

Emenda 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Premessa 52a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52a) L-informazzjoni kummerċjalment 
kunfidenzjali għandha tkun identifikata u 
mħarsa sabiex tiġi evitata ħsara lill-
interessi tal-pazjenti u/jew il-pożizzjoni 
kompetittiva tal-isponsers.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvelar pubbliku ta’ informazzjoni għandu jħares id-dejta personali protetta u l-
informazzjoni kummerċjalment kunfidenzjali, sabiex tiġi evitata kwalunkwe stigmatizzazzjoni 
tal-pazjenti li qed jieħdu sehem fi prova klinika u sabiex ma tiġix stimolata l-kompetizzjoni 
inġusta li thedded il-kompetittività tar-riċerka medika Ewropea.

Emenda 55
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(3) ‘Prova klinika b'livell baxx ta' 
intervent’: studju kliniku li jissodisfa l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjonijiet ippreżentati għal “prova klinika” u “prova klinika b’livell baxx ta’
intervent” huma opposti (ara l-paragrafu 2, punt 2 u punt 3 u l-paragrafu 3, punt 2 u punt 3). 
Għalhekk “prova klinika b’livell ta’ intervent baxx” ma tistax tiġi proposta bħala 
sottokategorija ta “prova klinika” bħalma jissuġġerixxi t-test.  Minflok, dawn huma 
definizzjonijiet komplementari. Għal ċarezza legali, din id-distinzjoni għandha ssir espliċita.
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Emenda 56
Michèle Rivasi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi
huma awtorizzati;

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi
jkunu ilhom awtorizzati għal perjodu ta' 
żmien ta' mill-inqas għaxar snin;

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’ċerti każijiet (il-mard rari u t-trattament tal-kanċer) l-awtorizzazzjonijiet ta’ 
kummerċjalizzazzjoni jingħataw meta ma jkunx hemm biżżejjed evidenza dwar l-effikaċja u s-
sigurtà, li jeħtieġu t-twettiq ta’ provi post-effikaċja u post-sigurtà biex titlesta l-valutazzjoni. 
Provi bħal dawn ma għandhomx jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ “provi kliniċi b’livell ta’ 
intervent baxx” iżda għandhom xorta waħda jiġu koperti mir-Regolament.

Emenda 57
Michèle Rivasi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) il-prodotti mediċinali investigattivi 
mhumiex prodotti soġġetti għal 
monitoraġġ addizzjonali, identifikati 
b’simbolu iswed;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mediċini bis-simbolu iswed, kif trattati fid-Direttiva 2012/0025(COD) dwar il-
farmakoviġilanza, ma għandhomx jaqgħu taħt id-definizzjoni ta’ prodott mediċinali 
investigattiv li jista’ jintuża fi prova b’livell baxx ta’ intervent, għaliex dawn il-mediċini 
għadhom taħt monitoraġġ intensiv minħabba r-riskju li dawn jippreżentaw.
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Emenda 58
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – sottopunt 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 fl-Istati Membri 
kkonċernati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-provi kliniċi b’livell baxx ta’ intervent, prodotti mediċinali għandhom jintużaw skont it-
termini tal-awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni. Il-kliem “jew l-użu tagħhom huwa
trattament standard fi kwalunkwe mill-Istati Membri kkonċernati” jippermetti t-twettiq ta’ 
provi kliniċi b’livell baxx ta’ intervent biex jiġi investigat użu mhux rakkomandat fuq it-
tikketta ta’ prodotti mediċinali fl-Istati Membri fejn dan l-użu ma jkunx awtorizzat. Dan huwa 
ta’ ħsara għad-dispożizzjonijiet dwar il-kumpens obbligatorju għad-danni li jiġi pprovdut 
mill-isponser.

Emenda 59
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3 – sottopunt 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 fl-Istati Membri 
kkonċernati;

Or. en
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Emenda 60
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) “Studju mingħajr intervent”: studju 
kliniku fejn il-pazjent diġà jkun qiegħed 
jirċievi trattament qabel l-inklużjoni 
tiegħu fl-istudju u għalhekk l-
assenjazzjoni tal-pazjent għal strateġija 
terapewtika partikolari ma tiġix deċiża bil-
quddiem permezz ta’ protokoll ta’ prova
iżda taqa’ fi ħdan il-prattika kurrenti, 
b’tali mod li l-preskrizzjoni tal-mediċina 
tkun separata b’mod ċar mid-deċiżjoni li 
l-pazjent jiġi inkluż fl-istudju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jerġgħu jiġu introdotti xi wħud mill-kliem mid-definizzjoni fid-Direttiva 
2001/20/KE ta’ qabel għal kjarifika tal-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament.

Emenda 61
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(4) "Studju mingħajr intervent": studju 
kliniku għajr prova klinika u prova klinika 
b’livell ta’ intervent baxx kif definit fl-
Artikolu 2(2) u (3), rispettivament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ċertezza legali, din tiċċara li provi kliniċi mingħajr intervent ma jaqgħux f’din il-
kategorija. Peress li d-definizzjoni ta’ “prova klinika” ma tinkludix id-definizzjoni tal-“prova 
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klinika b’livell ta’ intervent baxx”, allura l-esklużjoni ta’ provi kliniċi b’livell ta’ intervent 
baxx mill-kunċett ta’  “studju mingħajr intervent” teħtieġ li tkun espliċita. Għandu jkun hemm 
il-prinċipju sempliċi li l-“osservazzjonijiet” jaqgħu fil-kategorija tal-“istudju” u l-
“interventi” jaqgħu fil-kategorija tal-“prova”.

Emenda 62
Maria Da Graça Carvalho

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 ippruvat attwali”: 
ir-reġim tat-trattament segwit tipikament 
għat-trattament, il-prevenzjoni jew id-
dijanjożi ta' marda jew disturb skont 
evidenza xjentifika attwali affidabbli;

Or. en

Emenda 63
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

“Prassi klinika normali” hija vaga wisq u għandha tinbidel bil-kliem tad-Dikjarazzjoni ta’ 
Ħelsinki (Artikolu 32) “l-aħjar intervent ippruvat attwali”.
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Emenda 64
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10a) ‘Kumitat tal-Etika’: korp 
indipendenti fi Stat Membru, li jinkludi 
professjonisti tas-saħħa, persuni komuni 
u mill-inqas pazjent jew rappreżentant ta’ 
pazjent, ta’ għarfien u esperjenza kbira, li 
jirrivedi l-aspetti xjentifiċi, mediċi u etiċi 
ta’ prova klinika u li r-responsabbiltà 
tiegħu hija li jipproteġi d-drittijiet, is-
sikurezza u l-benessri tas-suġġetti u 
jipprovdi assigurazzjoni pubblika għal dik 
il-protezzjoni.

Or. en

Emenda 65
António Fernando Correia de Campos

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, għall-ġestjoni 
u/jew għall-finanzjament tal-prova 
klinika;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tad-definizzjoni stabbilita fid-Direttiva 2001/20/KE.

Emenda 66
António Fernando Correia de Campos
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 67
António Fernando Correia de Campos

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
b’mod ħieles u volontarju r-rieda tiegħu 
jew tagħha li jipparteċipa fi prova 
partikolari, wara li jkun ġie informat dwar 
l-aspetti kollha tal-prova li huma rilevanti 
għad-deċiżjoni tas-suġġett li jipparteċipa;

Or. en

Emenda 68
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 28a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28a) “Reazzjoni avversa”: kull reazzjoni 
mhux mistennija jew mhux intenzjonata 
għal prodott mediċinali fil-fażi ta' 
investigazzjoni relatata ma’ kwalunkwe 
doża amministrata;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Introduzzjoni mill-ġdid tad-definizzjoni fid-Direttiva 2001/20/KE ta’ qabel.

Emenda 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-jitħarsu d-drittijiet tas-suġġett għall-
integrità fiżika u mentali, għall-privatezza 
u għall-protezzjoni tad-dejta personali 
skont il-leġiżlazzjoni applikabbli tal-
Unjoni;

Or. ro

Emenda 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-valutazzjoni tal-aċċettabilità etika tal-
prova klinika tkun pożittiva;

Or. en

Emenda 71
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1 – inċiż 2
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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

Skont prinċipji etiċi, u sabiex jiġu minimizzati l-interventi fuq suġġetti umani, prova klinika 
tista’ biss tkun iġġustifikata jekk tkun se tiġġenera dejta rilevanti u ta’ kwalità tajba.

Emenda 72
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għandhom jitwettqu provi kliniċi 
komparattivi ta’ mediċini ġodda kontra l-
aħjar intervent attwali ppruvat.

Or. en

Emenda 73
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Ir-rwol tal-Kumitati tal-Etika u linji gwida 
għalihom

1. Awtorizzazzjoni minn awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru biex titwettaq 
prova klinika tista’ tingħata wara li l-
Kumitat tal-Etika kkonċernat ikun ta l-
approvazzjoni tiegħu u biss jekk dan 
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jiddeċiedi li jagħtiha.
2. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien 
sena, tressaq linji gwida għall-Istati 
Membri dwar il-Kumitati tal-Etika sabiex 
jitħaffu l-proċeduri u jiġi ffaċilitat it-
twettiq ta’ provi f’bosta Stati Membri, 
mingħajr ma tiġi kompromessa s-
sikurezza tas-suġġetti.

Or. en

Emenda 74
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fi żmien sitt ijiem wara l-preżentazzjoni 
tad-dossier tal-applikazzjoni, l-Istati
Membri għandhom b'mod kollettiv jaħtru 
Stat Membru relatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposal makes it possible for sponsors to "cherry pick" the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Emenda 75
António Fernando Correia de Campos

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

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

imħassar

Or. en

Emenda 76
Kent Johansson

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.

Fejn l-Istat Membru propost bħala relatur 
ma jixtieqx ikun l-Istat Membru relatur,
jew jekk Stat Membru ieħor ikkonċernat
ikun lest li jkun l-Istat Membru relatur, il-
ħatra tal-Istat Membru relatur għandha 
tkun deċiżjoni konġunta bejn l-Istat 
Membru relatur propost u l-Istati Membri 
kkonċernati permezz ta’ vot fil-portal tal-
UE. L-Istat Membru relatur għandu 
jinħatar fi żmien erbat ijiem. Jekk l-ebda 
Stat Membru relatur alternattiv ma jkollu 
maġġoranza tal-voti mogħtija, jew jekk il-
prova tinvolvi biss Stat Membru wieħed,
l-Istat Membru propost bħala relatur 
għandu jkun l-Istat Membru relatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regolament għandu jiċċara li l-ħatra tal-Istat Membru relatur hija deċiżjoni konġunta bejn 
l-Istat Membru propost bħala relatur u l-Istati Membri kkonċernati.
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Emenda 77
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skadenzi qosra wisq joħolqu r-riskju li l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jirrevedu 
b’attenzjoni l-fajl tal-valutazzjoni. Pereżempju, il-kwalifikazzjoni ta’ prova klinika bħala 
“b’livell ta’ intervent baxx” teħtieġ valutazzjoni dettaljata u bir-reqqa tal-protokoll ta’ 
riċerka. Skont l-esperjenza miksuba mill-Istati Membri fil-qafas tal-Proċedura għall-
Armonizzazzjoni Volontarja (VHP) għall-approvazzjoni ta’ provi kliniċi multinazzjonali, l-
iskadenzi proposti huma qosra wisq u ma għandhomx flessibbiltà għall-Istati Membri.

Emenda 78
Kent Johansson

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 kkonċernat huwa l-
Istat Membru relatur;

Or. en

Emenda 79
Michèle Rivasi
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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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan mhux konsistenti mad-Direttiva 2001/20/KE: il-premessa 11 tad-Direttiva 2001/20/KE 
ma tippermettix awtorizzazzjoni taċita mill-awtoritajiet kompetenti jekk ma jkunx hemm vot 
favur il-prova klinika mill-Kumitat tal-Etika. Proċedura ta’ awtorizzazzjoni taċita bħal din 
tkun taffettwa s-sigurtà u d-drittijiet tas-suġġetti.

Emenda 80
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

isponser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-Artikolu 5(1) emendat.

Emenda 81
Kent Johansson

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 
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. L-
Istat Membru relatur jista’ ma jiddeduċix 
tħassib etiku bħala ġustifikazzjoni biex 
jikkunsidra l-applikazzjoni bħala mhux 
kompluta jew li ma taqax fi ħdan il-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumitati tal-etika għandhom ir-rwol importanti li jiżguraw li jitqiesu t-tradizzjonijiet u t-
tħassib partikolari tal-Istati Membri. Madankollu, tħassib etiku fl-Istat Membru relatur ma 
għandux jitħalla jfixkel l-Istati Membri kkonċernati l-oħra fit-twettiq ta’ prova klinika.
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Emenda 82
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 4 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 5(1), skadenzi qosra wisq joħolqu r-riskju li l-Istati Membri ma jkunux 
jistgħu jirrevedu b’attenzjoni l-fajl tal-valutazzjoni. Pereżempju, il-kwalifikazzjoni ta’ prova 
klinika bħala “b’livell ta’ intervent baxx” teħtieġ valutazzjoni dettaljata u bir-reqqa tal-
protokoll ta’ riċerka. Skont l-esperjenza miksuba mill-Istati Membri fil-qafas tal-Proċedura 
għall-Armonizzazzjoni Volontarja għall-approvazzjoni ta’ provi kliniċi multinazzjonali, l-
iskadenzi proposti huma qosra wisq u ma għandhomx flessibbiltà għall-Istati Membri.

Emenda 83
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-rapport ta’ valutazzjoni għandu jiġi 
ppreżentat permezz tal-portal tal-UE u jsir 
disponibbli għall-pubbliku.
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Or. en

Emenda 84
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– ir-rilevanza u l-aċċettabbiltà tal-prova 
klinika, filwaqt li jitqies l-istat attwali tal-
għarfien xjentifiku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prinċipju miftiehem internazzjonalment huwa li l-valutazzjoni tar-rilevanza tal-prova klinika 
ma tistax tkun separata mill-valutazzjoni tal-aċċettabbiltà tagħha. Il-valutazzjoni tar-
rilevanza u l-aċċettabbiltà ta’ prova klinika għandha titwettaq indipendentement mill-parir 
xjentifiku magħmul mill-awtoritajiet regolatorji.

Emenda 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– l-affidabbiltà u r-robustezza tad-dejta 
ġġenerata waqt il-prova klinika, filwaqt li 
jitqiesu l-approċċi statistiċi, it-tfassil tal-
prova, il-metodoloġija (inkluż id-daqs tal-
kampjun u l-każwalizzazzjoni, il-
komparatur u l-punti tat-tmiem) u l-
prevalenza tal-kundizzjoni, speċjalment 
għall-mard rari (li ma jaffettwax aktar 
minn ħames persuni għal kull 10 000), u 
mard rari ħafna (b’rata ta’ prevalenza ta’ 
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mhux aktar minn persuna milquta għal 
kull 50 000).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ mard rari, id-diffikultà tat-twettiq ta’ prova klinika hija ħafna drabi assoċjata ma’ 
numru baxx ta’ pazjenti għal kull marda, u mal-firxa ġeografika tagħhom.

Emenda 86
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– il-karatteristiċi tal-intervent imqabbla
mal-aħjar intervent attwali ppruvat ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

“L-aħjar intervent ippruvat attwali” jintuża skont l-Artikolu 2(6) emendat u għandu japplika 
fit-test kollu.

Emenda 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt ii - inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-effetti debilitanti u ta’ theddid għall-
ħajja ta’ ċertu mard, bħalma huma xi 
mard rari u rari ħafna li għalihom l-
għażliet ta’ trattament eżistenti huma 
limitati

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ mard rari, id-diffikultà tat-twettiq ta’ prova klinika hija ħafna drabi assoċjata ma’ 
numru baxx ta’ pazjenti għal kull marda, u mal-firxa ġeografika tagħhom.

Emenda 88
Sajjad Karim

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jfittxu li jistrutturaw proċess ta’ valutazzjoni, bil-valutazzjoni inizjali mill-Istat 
Membru relatur li jiżviluppa u jiddistribwixxi rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati 
Membri kkonċernati l-oħra. L-Istati Membri kkonċernati jipprovdi kummenti lill-Istat 
Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati l-oħra matul pass ta’ valutazzjoni konġunta. 
Dan inaqqas l-irduppjar tal-isforz għal valutazzjoni. Matul din il-fażi, l-Istati Membri 
kkonċernati kollha għandhom jaraw il-kummenti kollha. Huma introdotti żminijiet iktar ċari 
għal spjegazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu mfittxa u ttrattati mill-Istati Membri 
kollha. L-Istat Membru relatur għandu jiffinalizza r-rapport, filwaqt li jqis il-kummenti kollha 
li waslu.

Emenda 89
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

l-Parti I tar-rapport tal-valutazzjoni, 
inkluża l-konklużjoni tiegħu, li tinkludi 
diġà l-fehmiet tal-Kumitat tal-Etika 
kkonċernat lill-isponser u lill-Istati 
Membri l-oħra kkonċernati fil-perjodi taż-
żmien li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ tibdil fl-iskadenzi sabiex jiġi pprovdut żmien biex issir valutazzjoni xierqa mill-
entitajiet ikkonċernati fl-Istat Membru relatur, u bejn l-Istati Membri kollha kkonċernati 
peress li huma mistiedna jikkummentaw qabel ma l-Istat Membru relatur jibgħat il-
valutazzjoni tiegħu lill-isponser.

Emenda 90
Sajjad Karim

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; il-perjodu ta' żmien 
għall-valutazzjoni konġunta u għall-
konsolidazzjoni mill-Istati Membri 
kkonċernati u l-Istat Membru kkonċernat 
ma għandux ikun iqsar minn ħamest 
ijiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jfittxu li jistrutturaw proċess ta’ valutazzjoni, bil-valutazzjoni inizjali mill-Istat 
Membru relatur li jiżviluppa u jiddistribwixxi rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati 
Membri kkonċernati l-oħra. L-Istati Membri kkonċernati jipprovdi kummenti lill-Istat 
Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati l-oħra matul pass ta’ valutazzjoni konġunta. 
Dan inaqqas l-irduppjar tal-isforz għal valutazzjoni. Matul din il-fażi, l-Istati Membri 
kkonċernati kollha għandhom jaraw il-kummenti kollha. Huma introdotti żminijiet iktar ċari 
għal spjegazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu mfittxija u ttrattati mill-Istati Membri 
kollha. L-Istat Membru relatur għandu jiffinalizza r-rapport, filwaqt li jqis il-kummenti kollha 
li waslu.
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Emenda 91
António Fernando Correia de Campos

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 għoxrin jum mid-data tal-
validazzjoni għall-provi kliniċi b'livell 
baxx ta' intervent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ tibdil fl-iskadenzi sabiex jiġi pprovdut żmien biex issir valutazzjoni xierqa mill-
entitajiet ikkonċernati fl-Istat Membru relatur, u bejn l-Istati Membri kollha kkonċernati 
peress li huma mistiedna jikkummentaw qabel ma l-Istat Membru relatur jibgħat il-
valutazzjoni tiegħu lill-isponser.

Emenda 92
Sajjad Karim

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; il-
perjodu ta' żmien għall-valutazzjoni 
konġunta u għall-konsolidazzjoni mill-
Istati Membri kkonċernati u l-Istat 
Membru relatur ma għandux ikun iqsar 
minn għaxart ijiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jfittxu li jistrutturaw proċess ta’ valutazzjoni, bil-valutazzjoni inizjali mill-Istat 
Membru relatur li jiżviluppa u jiddistribwixxi rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati 
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Membri kkonċernati l-oħra. L-Istati Membri kkonċernati jipprovdi kummenti lill-Istat 
Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati l-oħra matul pass ta’ valutazzjoni konġunta. 
Dan inaqqas l-irduppjar tal-isforz għal valutazzjoni. Matul din il-fażi, l-Istati Membri 
kkonċernati kollha għandhom jaraw il-kummenti kollha. Huma introdotti żminijiet iktar ċari 
għal spjegazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu mfittxa u ttrattati mill-Istati Membri 
kollha. L-Istat Membru relatur għandu jiffinalizza r-rapport, filwaqt li jqis il-kummenti kollha 
li waslu.

Emenda 93
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 94
Sajjad Karim

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) fi żmien 30 jum mid-data tal-
validazzjoni għal kull prova klinika bi 
prodott mediċinali investigattiv għal 
terapiji avvanzati; il-perjodu ta' żmien 
għall-valutazzjoni konġunta u għall-
konsolidazzjoni mill-Istati Membri 
kkonċernati u l-Istat Membru relatur ma 
għandux ikun iqsar minn għaxart ijiem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jfittxu li jistrutturaw proċess ta’ valutazzjoni, bil-valutazzjoni inizjali mill-Istat 
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Membru relatur li jiżviluppa u jiddistribwixxi rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati 
Membri kkonċernati l-oħra. L-Istati Membri kkonċernati jipprovdi kummenti lill-Istat 
Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati l-oħra matul pass ta’ valutazzjoni konġunta. 
Dan inaqqas l-irduppjar tal-isforz għal valutazzjoni. Matul din il-fażi, l-Istati Membri 
kkonċernati kollha għandhom jaraw il-kummenti kollha. Huma introdotti żminijiet iktar ċari 
għal spjegazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu mfittxa u ttrattati mill-Istati Membri 
kollha. L-Istat Membru relatur għandu jiffinalizza r-rapport, filwaqt li jqis il-kummenti kollha 
li waslu.

Emenda 95
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 96
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-emendi jfittxu li jistrutturaw proċess ta’ valutazzjoni, bil-valutazzjoni inizjali mill-Istat 
Membru relatur li jiżviluppa u jiddistribwixxi rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati 
Membri kkonċernati l-oħra. L-Istati Membri kkonċernati jipprovdi kummenti lill-Istat 
Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati l-oħra matul pass ta’ valutazzjoni konġunta. 
Dan inaqqas l-irduppjar tal-isforz għal valutazzjoni. Matul din il-fażi, l-Istati Membri 
kkonċernati kollha għandhom jaraw il-kummenti kollha. Huma introdotti żminijiet iktar ċari 
għal spjegazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu mfittxija u ttrattati mill-Istati Membri 
kollha. L-Istat Membru relatur għandu jiffinalizza r-rapport, filwaqt li jqis il-kummenti kollha 
li waslu.

Emenda 97
Sajjad Karim

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 jqassam lill-
Istati Membri kkonċernati rapport ta’
valutazzjoni inizjali. Sa jumejn qabel id-
data tar-rappurtar, l-Istati Membri 
kkonċernati jistgħu jikkomunikaw lill-
Istat Membru relatur u lill-Istati Membri 
kkonċernati kollha l-oħra kull 
kunsiderazzjoni rilevanti għall-
applikazzjoni. L-Istat Membru relatur 
għandu jqis kif jixraq dawk il-
kunsiderazzjonijiet meta jiffinalizza r-
rapport ta’ valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jfittxu li jistrutturaw proċess ta’ valutazzjoni, bil-valutazzjoni inizjali mill-Istat 
Membru relatur li jiżviluppa u jiddistribwixxi rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati 
Membri kkonċernati l-oħra. L-Istati Membri kkonċernati jipprovdi kummenti lill-Istat 
Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati l-oħra matul pass ta’ valutazzjoni konġunta. 
Dan inaqqas l-irduppjar tal-isforz għal valutazzjoni. Matul din il-fażi, l-Istati Membri 
kkonċernati kollha għandhom jaraw il-kummenti kollha. Huma introdotti żminijiet iktar ċari 
għal spjegazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu mfittxa u ttrattati mill-Istati Membri 
kollha. L-Istat Membru relatur għandu jiffinalizza r-rapport, filwaqt li jqis il-kummenti kollha 
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li waslu.

Emenda 98
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-Parti I tar-rapport ta’ valutazzjoni tindirizza aspetti etiċi kbar li, skont il-
Premessi 6 u 12, għandhom ikunu regolati mill-Istati Membri kkonċernati nfushom, ikun 
preferibbli jekk ikun hemm kunsens fit-teħid tad-deċiżjonijiet bejn l-Istati Membri kollha 
kkonċernati fil-Parti I tar-rapport ta’ valutazzjoni. Jekk l-Istat Membru relatur jiddevja fir 
rapport ta’ valutazzjoni tiegħu mill-kunsiderazzjonijiet tal-Istati Membri kkonċernati, ir-
raġunijiet għal devjazzjoni bħal din għandhom jiġu spjegati.

Emenda 99
Sajjad Karim

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dispożizzjoni hija magħmulha għall-ksib ta’ opinjoni esperta għall-proċess ta’ valutazzjoni 
meta meħtieġa għall-kategoriji kollha ta’ prova kif kien previst fl-Artikolu 9 tad-DTK.

Emenda 100
Sajjad Karim

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

L-emendi jfittxu li jistrutturaw proċess ta’ valutazzjoni, bil-valutazzjoni inizjali mill-Istat 
Membru relatur li jiżviluppa u jiddistribwixxi rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati 
Membri kkonċernati l-oħra. L-Istati Membri kkonċernati jipprovdi kummenti lill-Istat 
Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati l-oħra matul pass ta’ valutazzjoni konġunta. 
Dan inaqqas l-irduppjar tal-isforz għal valutazzjoni. Matul din il-fażi, l-Istati Membri 
kkonċernati kollha għandhom jaraw il-kummenti kollha. Huma introdotti żminijiet iktar ċari 
għal spjegazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu mfittxa u ttrattati mill-Istati Membri 
kollha. L-Istat Membru relatur għandu jiffinalizza r-rapport, filwaqt li jqis il-kummenti kollha 
li waslu.

Emenda 101
Sajjad Karim
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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’ għoxrin jum
għall-provi kliniċi b'livell baxx ta' intervent 
u għal massimu ta’ 30 jum għall-provi 
għajr il-provi kliniċi b'livell baxx ta' 
intervent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jfittxu li jistrutturaw proċess ta’ valutazzjoni, bil-valutazzjoni inizjali mill-Istat 
Membru relatur li jiżviluppa u jiddistribwixxi rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati 
Membri kkonċernati l-oħra. L-Istati Membri kkonċernati jipprovdi kummenti lill-Istat 
Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati l-oħra matul pass ta’ valutazzjoni konġunta. 
Dan inaqqas l-irduppjar tal-isforz għal valutazzjoni. Matul din il-fażi, l-Istati Membri 
kkonċernati kollha għandhom jaraw il-kummenti kollha. Huma introdotti żminijiet iktar ċari 
għal spjegazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu mfittxa u ttrattati mill-Istati Membri 
kollha. L-Istat Membru relatur għandu jiffinalizza r-rapport, filwaqt li jqis il-kummenti kollha 
li waslu.

Emenda 102
Sajjad Karim

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 kunsiderazzjoni 
lill-Istat Membru relatur. L-Istat Membru 
relatur għandu jqis dawn il-
kunsiderazzjonijiet fil-finalizzazzjoni tar-
rapport ta’ valutazzjoni. Il-perjodu ta' 
żmien għall-valutazzjoni konġunta u
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għall-konsolidazzjoni mill-Istati Membri 
kkonċernati u l-Istat Membru relatur, tal-
ispjegazzjonijiet addizzjonali ma għandux 
ikun inqas minn ħamest ijiem għall-provi
b’livell baxx ta’ intervent u għaxart ijiem
għall-provi għajr provi kliniċi b’livell 
baxx ta’ intervent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jfittxu li jistrutturaw proċess ta’ valutazzjoni, bil-valutazzjoni inizjali mill-Istat 
Membru relatur li jiżviluppa u jiddistribwixxi rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati 
Membri kkonċernati l-oħra. L-Istati Membri kkonċernati jipprovdi kummenti lill-Istat 
Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati l-oħra matul pass ta’ valutazzjoni konġunta. 
Dan inaqqas l-irduppjar tal-isforz għal valutazzjoni. Matul din il-fażi, l-Istati Membri 
kkonċernati kollha għandhom jaraw il-kummenti kollha. Huma introdotti żminijiet iktar ċari 
għal spjegazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu mfittxa u ttrattati mill-Istati Membri
kollha. L-Istat Membru relatur għandu jiffinalizza r-rapport, filwaqt li jqis il-kummenti kollha 
li waslu.

Emenda 103
Sajjad Karim

Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-isponser jista’, b'inizjattiva tiegħu 
stess, ibiddel il-kontenut tal-applikazzjoni 
bejn id-data ta’ validazzjoni u d-data ta'
valutazzjoni biss u għal raġunijiet 
ġustifikati kif xieraq biss. F'dan il-każ, l-
Istat Membru relatur jista', skont safejn 
jasal it-tibdil fil-kontenut tal-applikazzjoni, 
jissospendi l-perjodu msemmi fil-
paragrafu 4 għal massimu ta' 60 jum.

7. L-isponser jista’, b'inizjattiva tiegħu 
stess, ibiddel il-kontenut tal-applikazzjoni 
bejn id-data ta’ validazzjoni u d-data ta'
rappurtar biss u għal raġunijiet ġustifikati 
kif xieraq biss. F'dan il-każ, l-Istat Membru 
relatur jista', skont safejn jasal it-tibdil fil-
kontenut tal-applikazzjoni, jissospendi l-
perjodu msemmi fil-paragrafu 4 għal 
massimu ta' 60 jum.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emendi jfittxu li jistrutturaw proċess ta’ valutazzjoni, bil-valutazzjoni inizjali mill-Istat 
Membru relatur li jiżviluppa u jiddistribwixxi rapport ta’ valutazzjoni inizjali lill-Istati 
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Membri kkonċernati l-oħra. L-Istati Membri kkonċernati jipprovdi kummenti lill-Istat 
Membru relatur u l-Istati Membri kkonċernati l-oħra matul pass ta’ valutazzjoni konġunta. 
Dan inaqqas l-irduppjar tal-isforz għal valutazzjoni. Matul din il-fażi, l-Istati Membri 
kkonċernati kollha għandhom jaraw il-kummenti kollha. Huma introdotti żminijiet iktar ċari 
għal spjegazzjonijiet addizzjonali li għandhom jiġu mfittxa u ttrattati mill-Istati Membri 
kollha. L-Istat Membru relatur għandu jiffinalizza r-rapport, filwaqt li jqis il-kummenti kollha 
li waslu.

Emenda 104
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) il-konformità mar-rekwiżiti għall-
ħarsien tas-suġġetti u għall-kunsens 
informat kif stabbilit fil-Kapitolu V;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-Premessi 6 u 12, l-aspetti etiċi għandhom jiġu regolati mill-Istati Membri 
kkonċernati. Il-limitazzjoni tal-valutazzjoni etika għall-verifika tal-proċedura tal-kunsens 
informat biss, tfixkel is-sussidjarjetà tal-Istati Membri u l-ħarsien tas-suġġett.

Emenda 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) konformità mad-dispożizzjonijiet 
leġiżlattivi nazzjonali marbuta mal-etika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol tal-kumitati tal-etika ma jidhirx li hu definit b’mod ċar ħafna fil-proposta tal-
Kummissjoni. Jeħtieġ li jiġi ċċarat li l-valutazzjoni meħtieġa għall-awtorizzazzjoni ta’ prova 
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klinika tinvolvi wkoll aspetti etiċi.

Emenda 106
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġu skadenzi itwal biex jipprovdu żmien biżżejjed għal valutazzjoni xierqa mill-Istati 
Membri kkonċernati, inklużi l-Kumitati tal-Etika tagħhom. Barra minn hekk, jekk l-Istati 
Membri kkonċernati jonqsu milli jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar il-Parti II tal-applikazzjoni 
għal awtorizzazzjoni fi żmien, hija l-valutazzjoni tal-Parti I (li ssir mill-Istat Membru relatur) 
li tipprevali, eskluża l-opportunità għall-Istat Membru kkonċernat li jirrifjuta l-
awtorizzazzjoni tal-prova klinika fit-territorju tiegħu għal raġunijiet tal-analiżi tal-Parti II 
(filwaqt li jiġu injorati aspetti etiċi importanti).

Emenda 107
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 108
Kent Johansson

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. L-Istat Membru kkonċernat 
ma jistax juża tħassib etiku bħala 
ġustifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kumitati tal-etika għandhom ir-rwol importanti li jiżguraw li jitqiesu t-tradizzjonijiet u t-
tħassib partikolari tal-Istati Membri. Madankollu, tħassib etiku fl-Istat Membru relatur ma 
għandux jitħalla jfixkel l-Istati Membri kkonċernati l-oħra fit-twettiq ta’ prova klinika.

Emenda 109
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser bid-deċiżjoni 
tiegħu fil-perjodi taż-żmien imsemmija fil-

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

paragrafu 1, il-konklużjoni dwar il-Parti I 
tar-rapport tal-valutazzjoni għandha titqies 
bħala d-deċiżjoni tal-Istat Membru 
kkonċernat dwar l-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni tal-prova klinika, sakemm 
tkun ikkunsidrata bħala prova klinika 
b’livell baxx ta’ intervent skont l-
Artikolu 5(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 110
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Għall-fini ta’ dan l-Artikolu, l-Istati 
Membri kkonċernati ma għandhomx 
jitolbu spjegazzjonijiet addizzjonali 
mingħand l-isponser wara d-data ta' 
valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ ċarezza tat-test, l-Istati Membri xorta jistgħu jitolbu spjegazzjonijiet mill-
isponser fi stadji futuri, dwar l-obbligi ta’ monitoraġġ, pereżempju.

Emenda 111
António Fernando Correia de Campos

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

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

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

Or. en

Emenda 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fil-valutazzjoni, għandha titqies l-
opinjoni ta’ kumitat ta’ etika indipendenti.

Or. es

Emenda 113
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 114
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Wara n-notifika tad-deċiżjoni dwar l-
aspetti koperti mill-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, l-isponser għandu japplika 
għal awtorizzazzjoni limitata għall-aspetti 
koperti mill-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni. F’dan il-każ, dik l-
applikazzjoni għandha tiġi vvalutata skont 
l-Artikolu 7 u l-Istat Membru kkonċernat 
għandu jinnotifika d-deċiżjoni tiegħu 
rigward il-Parti II tar-rapport tal-
valutazzjoni skont l-Artikolu 8. Nuqqas fl-
approvazzjoni ta’ kwalunkwe mill-
Partijiet I u II tar-riżultati tal-fajl ta’ 
applikazzjoni jirriżulta fir-rifjut tal-
awtorizzazzjoni tal-prova klinika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-test tal-proposta jagħmel il-Parti II tal-fajl ta’ applikazzjoni mhux obbligatorja għaliex l-
isponser “jista’ japplika” (jew ma japplikax) għall-awtorizzazzjoni koperta taħt il-Parti II. 
Jekk l-isponser jagħżel li ma jagħmilx hekk, id-deċiżjoni tkun ibbażata fuq analiżi tal-Parti I 
biss. Dan jeskludi mill-valutazzjoni aspetti etiċi importanti koperti mill-Parti II, li mhux 
aċċettabbli. Framment ġie miżjud għaċ-ċarezza legali.

Emenda 115
António Fernando Correia de Campos

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' 

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

awtorizzazzjoni jew l-irtirar ta' 
applikazzjoni, li l-isponser jippreżenta 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni lil 
kwalunwe Stat Membru fejn beħsiebu 
jwettaq il-prova klinika. Dik l-
applikazzjoni għandha titqies bħala
sottomissjoni mill-ġdid tal-applikazzjoni. 
Din għandha tkun akkumpanjata minn 
kwalunkwe rapport ta’ valutazzjoni 
preċedenti, mill-kunsiderazzjonijiet tal-
Istati Membri kkonċernati, u għandha 
tenfasizza l-bidliet jew ir-raġunijiet li 
jiġġustifikaw is-sottomissjoni mill-ġdid 
tal-fajl ta’ applikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-proposta, dan jippermetti lill-isponsers li jagħżlu l-aktar Stati Membri permissivi, 
b’mod partikolari meta r-raġuni xjentifika għal prova klinika tkun meqjusa dubjuża mill-Istati 
Membri involuti fl-applikazzjoni inizjali. Is-sottomissjoni mill-ġdid tal-applikazzjoni flimkien 
mar-rekord tagħha tagħmilha possibbli li jiġu evitati piżijiet burokratiċi bla bżonn u xogħol 
doppju.

Emenda 116
Paul Rübig

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 fi 
kwalunkwe Stat Membru biss wara d-data 
tan-notifika tad-deċiżjoni tal-
awtorizzazzjoni inizjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-isponsers għandu jkollhom id-dritt li jestendu l-prova klinika multinazzjonali għal Stat 
Membru ieħor wara li tittieħed id-deċiżjoni ta’ awtorizzazzjoni minn kwalunkwe wieħed mill-
Istati Membri kkonċernati fl-ewwel rawnd. Dan itejjeb it-twettiq ta’ provi kliniċi bħal dawn.
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Emenda 117
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) għaxart ijiem mid-data tal-
preżentazzjoni tal-applikazzjoni msemmija 
fil-paragrafu 1 għall-provi kliniċi b'livell 
baxx ta' intervent;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien biex Stati Membri oħra jqajmu mistoqsijiet għandu jiġi allinjat mal-proċedura 
inizjali sabiex jiggarantixxi żieda effiċjenti ta’ Stat Membru ġdid. Iż-żmien bejn is-
sottomissjoni u d-deċiżjoni għandu jkun kompetittiv.

Emenda 118
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 119
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(c) 30 jum mid-data tal-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 
għal kull prova klinika bi prodott 
mediċinali investigattiv ta' terapija 
avvanzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żmien biex Stati Membri oħra jqajmu mistoqsijiet għandu jiġi allinjat mal-proċedura 
inizjali sabiex jiggarantixxi żieda effiċjenti ta’ Stat Membru ġdid. Iż-żmien bejn is-
sottomissjoni u d-deċiżjoni għandu jkun kompetittiv.

Emenda 120
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rifjut tal-Kumitat tal-Etika li 
japprova t-twettiq tal-prova klinika.

Or. en

Emenda 121
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Bejn id-data tal-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-iskadenza tal-perjodu taż-żmien rilevanti 
msemmi fil-paragrafu 3, l-Istat Membru
addizzjonali kkonċernat jista' jikkomunika 
lill-Istat Membru relatur kull 

5. L-Istat Membru addizzjonali kkonċernat 
jista’ jikkomunika lill-Istat Membru relatur 
kull kunsiderazzjoni rilevanti għall-Parti 1 
tal-applikazzjoni fi żmien l-iskadenzi 
stabbiliti fil-paragrafu 3 li jibdew mid-
data tas-sottomissjoni msemmija fil-
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kunsiderazzjoni rilevanti għall-
applikazzjoni.

paragrafu 1.

Or. en

Emenda 122
Paul Rübig

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Bejn id-data tal-preżentazzjoni tal-
applikazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 u 
l-iskadenza tal-perjodu taż-żmien rilevanti 
msemmi fil-paragrafu 3, l-Istat Membru
relatur jista', b'mod esklużiv, jitlob 
spjegazzjonijiet addizzjonali mill-isponser 
rigward il-Parti I tar-rapport tal-
valutazzjoni, filwaqt li jqis il-
kunsiderazzjonijiet imsemmija fil-
paragrafu 5.

L-Istat Membru relatur jista', b'mod 
esklużiv, fiż-żmien l-iskadenzi speċifikati
fil-paragrafu 5, jitlob spjegazzjonijiet 
addizzjonali mill-isponser rigward il-Parti I 
tar-rapport tal-valutazzjoni.

Or. en

Emenda 123
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Żmienijiet qosra wisq joħolqu r-riskju li l-Istati Membri ma jkunux jistgħu jirrevedu b’kura l-
fajl tal-valutazzjoni. Pereżempju, il-kwalifikazzjoni ta’ prova klinika bħala “b’livell ta’ 
intervent baxx” teħtieġ valutazzjoni dettaljata u bir-reqqa tal-protokoll ta’ riċerka.

Emenda 124
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kull Stat Membru kkonċernat għandu 
jinnotifika lill-isponser permezz tal-Portal 
tal-UE dwar jekk il-modifika sostanzjali 
hijiex awtorizzata, jekk hijiex awtorizzata 
iżda suġġetta għal kundizzjonijiet, jew jekk 
l-awtorizzazzjoni hijiex rifjutata. In-
notifika għandha ssir permezz ta’ 
deċiżjoni waħda, li diġà tinkludi l-fehmiet 
tal-Kumitat tal-Etika kkonċernat, fi żmien 
ħmistax-il jum mid-data tal-valutazzjoni.

Or. en

Emenda 125
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rifjut tal-Kumitat tal-Etika li 
japprova t-twettiq tal-prova klinika.

Or. en

Emenda 126
António Fernando Correia de Campos
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Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

In-notifika għandha ssir permezz ta' 
deċiżjoni waħda li diġà tinkludi l-fehmiet 
tal-Kumitat tal-Etika kkonċernat fi żmien
ħmistax-il jum mid-data tal-validazzjoni

Or. en

Emenda 127
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 20 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Fejn l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser bid-deċiżjoni
tiegħu fil-perjodi taż-żmien stabbiliti fil-
paragrafi 5 u 6, il-modifika sostanzjali 
għandha titqies bħala awtorizzata, sakemm 
tkun ikkunsidrata bħala prova klinka 
b’livell baxx ta’ intervent skont l-
Artikolu 5(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni taċita ta’ tibdil sostanzjali ta’ prova klinika skont dan il-paragrafu tinvolvi 
riskju ogħla għas-suġġetti u għalhekk għandha tkun limitata għal provi kliniċi b’livell baxx 
ta’ intervent.

Emenda 128
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 129
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 130
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) rifjut tal-Kumitat tal-Etika li 
japprova t-twettiq ta’ prova klinika.

Or. en
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Emenda 131
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-approvazzjoni taċita ta’ tibdil sostanzjali ta’ prova klinika skont dan il-paragrafu tinvolvi 
riskju ogħla għas-suġġetti u għalhekk għandha tkun limitata għal provi kliniċi b’livell baxx 
ta’ intervent.

Emenda 132
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex dejta klinika ppreżentata bħala parti 
mid-Dokument Tekniku Komuni tapplika 
għall-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni għandha tkun ġiet 
miksuba minn provi kliniċi reġistrati li 
jikkonformaw debitament mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament.
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Or. en

Emenda 133
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 85 
sabiex temenda l-Annessi I u II bl-għan li 
tadattahom għall-progress tekniku jew 
sabiex jitqiesu l-iżviluppi regolatorji 
globali.

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 85 
sabiex tlesti l-Annessi I u II bl-għan li 
tadattahom għall-progress tekniku jew 
sabiex jitqiesu l-iżviluppi regolatorji 
globali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ trasparenza.

Emenda 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 27a

Aċċess pubbliku għar-rapporti dwar studji 
kliniċi. 
Aċċess ħieles u faċli għad-dejta klinika 
miżmuma fil-bażi tad-dejta tal-Aġenzija u 
b’mod partikolari għar-rapporti dwar 
studji kliniċi għandu jingħata lill-
pubbliku. Għal dan il-għan, għandu jiġi 
inkluż hyperlink mar-rapporti dwar l-
istudji kliniċi tal-provi kliniċi.

Or. en
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Emenda 135
Seán Kelly

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta s-suġġett jintalab jagħti l-
kunsens tiegħu/tagħha għal prova klinika, 
għandu jkollu l-għażla li jagħti kunsens 
mifrux, li għandu jingħata lill-istituzzjoni 
li qed twettaq it-trattament, biex id-dejta 
dwaru tintuża wara tmiem il-prova klinika 
għal finijiet ta’ riċerka storika, tal-
istatistika jew xjentifika, u li jirtira l-
kunsens fi kwalunkwe ħin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta pazjent ikun irreġistrat fi prova klinika, dan jintalab jiffirma formola fejn jagħti l-
kunsens informat tiegħu esklussivament għat-tul tal-prova u fi ħdan l-ambitu tagħha. Meta 
tintemm il-prova, ma tistax tintuża aktar dejta ta’ segwitu, anki jekk għal skopijiet ta’ riċerka, 
sakemm ir-riċerkatur ma jakkwistax kunsens addizzjonali. Fi ħdan il-kunsens oriġinali, l-
għażla tal-kunsens sħiħ għandha tkun disponibbli lill-pazjent, li biha d-dejta tiegħu/tagħha 
tista’ titħalla tintuża fuq talba tal-istituzzjoni li twettaq it-trattament għal riċerka futura. 

Emenda 136
Jens Rohde

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn is-suġġett jintalab jagħti l-
kunsens tiegħu għal prova klinika, 
għandu jkun possibbli għas-suġġett tad-
dejta li; jagħti kunsens mifrux lill-
istituzzjonijiet li qegħdin iwettqu t-
trattament sabiex id-dejta tkun tista’ 
tintuża għal skopijiet ta’ riċerka storika, 
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tal-istatistika jew xjentifika; u li jirtira 
dan il-kunsens fi kwalukwe ħin.

Or. en

Emenda 137
Silvia-Adriana Ţicău

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 
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.

1. Il-kunsens informat għal kull prova
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 
ddokumentat kif jixraq. Fejn is-suġġett ma 
jkunx jaf jikteb, il-kunsens bil-fomm fil-
preżenza ta' mill-inqas xhud wieħed li 
jirrappreżenta l-interessi tas-suġġett 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. ro

Emenda 138
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni bil-miktub mogħtija lis-
suġġett u/jew lir-rappreżentant legali bl-
għan li jinkiseb il-kunsens informat tiegħu 
jew tagħha għandha tkun fil-qosor, ċara, 

2. L-informazzjoni bil-miktub mogħtija lis-
suġġett u/jew lir-rappreżentant legali bl-
għan li jinkiseb il-kunsens informat tiegħu 
jew tagħha għandha tkun fil-qosor, ċara, 



PE506.087v01-00 54/70 AM\928242MT.doc

MT

rilevanti u tinftiehem minn persuna mhux 
professjonista. Din għandha tinkludi kemm 
informazzjoni medika kif ukoll legali. 
Għandha tinforma lis-suġġett dwar id-dritt 
tiegħu jew tagħha li jħassar il-kunsens 
informat tiegħu jew tagħha.

rilevanti u tinftiehem minn persuna mhux 
professjonista. Din għandha tinkludi kemm 
informazzjoni medika kif ukoll legali li 
għandha tiġi spjegata verbalment lis-
suġġett minn tabib. Għandha tinforma lis-
suġġett dwar id-dritt tiegħu jew tagħha li 
jħassar il-kunsens informat tiegħu jew 
tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont prinċipji etiċi.

Emenda 139
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) il-protokoll ta’ riċerka ġie approvat 
minn Kumitat tal-Etika, b’kompetenza fil-
marda rilevanti;

Or. en

Emenda 140
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 – punt ha (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ha) Il-protokoll ta’ riċerka jkun ġie 
approvat minn Kumitat tal-Etika, 
b’kompetenza fil-pedjatrija jew wara 
konsulenza dwar problemi kliniċi, etiċi u 
psikosoċjali fil-qasam tal-pedjatrija;

Or. en
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Emenda 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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
jew mit-twaqqif tal-iżvilupp ta’ prodott 
mediċinali, l-isponser għandu jippreżenta, 
permezz tal-bażi ta' dejta tal-UE, sommarju 
tar-riżultati tal-prova klinika kemm 
pożittivi u negattivi, kif stabbilit fl-Anness 
IIIa. Sal-pubblikazzjoni tas-sommarju 
tar-riżultati skont id-dispożizzjonijiet ta’ 
dan il-paragrafu, is-sommarju għandu 
jkun aċċessibbli biss għall-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kontenut tas-sommarju tar-riżultati għandu jiġi ddettaljat iżjed. Għal dan il-għan, anness 
ġdid jiġi propost li jistabbilixxi li l-kontenut tas-sommarju għandu jiġi ppreżentat. Għandu 
jiġi ċċarat ukoll li r-riżultati kemm pożittivi u negattivi għandhom jiġu sottomessi u 
ppubblikati sussegwentement.

Emenda 142
Kent Johansson

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
jew mit-twaqqif ta’ prova, l-isponser 
għandu jippreżenta, permezz tal-bażi tad-
dejta tal-UE, sommarju komplut tar-
riżultati pożittivi u negattivi tal-prova 
klinika. Dan is-sommarju eżawrjenti 
għandu jiddeskrivi b’mod ċar u mhux 
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ambigwu l-metodi u t-tmexxija tal-istudju, 
u jinkludu dejta bażi kif ukoll dejta 
anonimizzata dwar il-pazjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sommarji tal-provi kliniċi kif deskritti fil-proposta oriġinali tal-Kummissjoni mhumiex definiti 
b’mod ċar, u jirriskjaw li ma jkunx fihom informazzjoni jew settijiet ta’ dejta biżżejjed biex 
ikunu utli.

Emenda 143
António Fernando Correia de Campos

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, rapport dwar l-istudju 
kliniku (CSR) u s-sett sħiħ tad-dejta mid-
dejta tal-provi kliniċi. Dawn l-elementi 
għandhom ikunu aċċessibbli għall-
pubbliku permezz tal-bażi tad-dejta tal-
UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-nuqqas ta’ divulgazzjoni tar-riżultati tal-provi kliniċi fil-forma ta’ dejta klinika mhux 
ipproċessata u rapporti dwar l-istudji kliniċi (CSR), ixekkel l-għarfien xjentifiku, iwassal għal 
żbilanċ fil-pubblikazzjoni (is-sejbiet negattivi ma jiġux ippubblikati), għal kunċett mhux preċiż 
tal-effikaċja tal-mediċina u għal żieda bla bżonn fl-istudji kliniċi. Ir-rapporti dwar l-istudji 
kliniċi diġà jakkumpanjaw il-provi kliniċi u mhumiex ta’ piż amministrattiv addizzjonali. Ir-
rapporti dwar l-istudji kliniċi ma fihom l-ebda dejta personali tal-pazjent (anonimizzata) u l-
ebda informazzjoni kummerċjalment kunfidenzjali.

Emenda 144
Marisa Matias, Alda Sousa
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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, kemm jekk ir-riżultati 
jkunu posittivi, negattivi jew inkonklużivi.

Or. en

Emenda 145
António Fernando Correia de Campos

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 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sabiex tiġi protetta d-dejta personali u l-
informazzjoni kummerċjalment 
kunfidenzjali u soġġett għad-
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dispożizzjonijiet tal-Artikolu 78(3), is-
sommarju tar-riżultati tal-prova klinika 
maħsub biex jikseb awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni għandu jsir 
pubbliku 30 jum wara d-data tal-
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
jew sena wara tmiem il-prova klinika 
f’każ li l-prodott ma jibqax jiġi żviluppat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riżultati tal-provi kliniċi kollha għandhom jiġu ppubblikati fil-ħin. Din il-pubblikazzjoni 
għandha tippermetti l-informazzjoni għall-pubbliku, il-pazjenti u r-riċerkaturi dwar il-
konklużjonijiet tal-prova klinika, mingħajr ma xxekkel il-kompetittività tar-riċerka medika 
Ewropea. Il-perjodu ta’ pubblikazzjoni ta’ dawn ir-riżultati huwa importanti sabiex tiġi 
evitata kwalunkwe kompetizzjoni inġusta li ddgħajjef l-kompetittività tar-riċerka medika 
Ewropea.

Emenda 147
António Fernando Correia de Campos

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 titqiegħed fil-
bażi tad-dejta tal-UE u ssir aċċessibbli 
għall-pubbliku, anki jekk ma tkunx
kompluta.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi evitat l-użu ta’ waqfiet temporanji indefiniti biex jipprevjenu li r-riżultati de 
facto jsiru disponibbli pubblikament.

Emenda 148
Françoise Grossetête, 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 
bl-għan li tadattahom għall-iżviluppi 
xjentifiċi jew globali regolatorji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun hemm flessibbiltà sabiex jinbidel il-kontenut tas-sommarju tar-riżultati f’każ 
ta’ żviluppi xjentifiċi jew globali regolatorji.

Emenda 149
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-investigatur għandu jirrapporta 
minnufih l-avvenimenti avversi serji lill-
isponser sakemm il-Protokoll ma 
jipprevedix li, għal ċerti avvenimenti 
avversi, mhu meħtieġ l-ebda rappurtar. L-
investigatur għandu jirreġistra l-
avvenimenti avversi serji kollha. Fejn 
meħtieġ, l-investigatur għandu jibgħat 
rapport ta' segwitu lill-isponser.

2. L-investigatur għandu jirrapporta 
minnufih l-avvenimenti avversi serji lill-
isponser, lill-Aġenzija u lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat,
sakemm il-Protokoll ma jipprevedix li, 
għal ċerti avvenimenti avversi, mhu 
meħtieġ l-ebda rappurtar. L-investigatur 
għandu jirreġistra l-avvenimenti avversi 
serji kollha. Fejn meħtieġ, l-investigatur 
għandu jibgħat rapport ta' segwitu lill-
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isponser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-avvenimenti avversi serji għandhom jiġu rrappurtati mill-investigatur lill-Istati Membri 
kkonċernati biex jiġi evitat dewmien bla bżonn fit-teħid tad-deċiżjonijiet, b’mod partikolari 
fejn jeħtieġu miżuri ta’ ħarsien tas-sigurtà urġenti bħat-twaqqif bikri ta’ prova.

Emenda 150
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evidenza minn studji ta’ riċerka wriet li l-esklużjoni ta’ rapporti ta’ studji kliniċi mir-riżultati 
ta’ reviżjonijiet sistematiċi tirriżulta f’bażi ta’ evidenza mhux kompluta u twassal għal żbilanċ 
potenzjali fil-konklużjonijiet dwar l-effetti ta’ intervent.

Emenda 151
António Fernando Correia de Campos

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.

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 għoxrin sena
wara t-tmiem tal-prova klinika. 
Madankollu, il-fajls mediċi tas-suġġetti 
għandhom jiġu arkivjati skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti reazzjonijiet avversi għall-mediċina fit-tul bħall-kanċer jew it-teratoġeniċità jidhru biss 
wara ħafna snin ta’ użu, u anki jmorru lil hinn minn ġenerazzjoni waħda ta’ pazjenti.

Emenda 152
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-master fajl tal-prova klinika għandu 
jiġi arkivjat għal perjodu minimu ta’ 50 
sena wara t-tmiem tal-prova klinika, u l-
informazzjoni kollha li tkun ġiet arkivjata 
fil-format elettroniku tinżamm b’mod 
indefinit bil-kundizzjoni li kwalunkwe 
dejta personali fil-format elettroniku 
titneħħa wara 50 sena.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċerti reazzjonijiet avversi għall-mediċina fit-tul bħall-kanċer jew it-teratoġeniċità jidhru biss 
wara ħafna snin ta’ użu, u anki jmorru lil hinn minn ġenerazzjoni waħda ta’ pazjenti, bħad-
diżastru tad-.
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Emenda 153
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull sponser jista' jiddelega l-kompiti 
kollha tiegħu jew xi wħud minnhom lil 
individwu, kumpanija, istituzzjoni jew 
organizzazzjoni. Din id-delega għandha 
tkun bla ħsara għar-responsabbiltà tal-
isponser.

Kull sponser jista' jiddelega l-kompiti
loġistiċi kollha tiegħu jew xi wħud 
minnhom lil individwu, kumpanija, 
istituzzjoni jew organizzazzjoni. Din id-
delega għandha tkun bla ħsara għar-
responsabbiltà xjentifika u etika tal-
isponser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal ċertezza legali.

Emenda 154
Michèle Rivasi

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. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
għal mekkaniżmu ta’ indemnifikazzjoni 
nazzjonali għall-kumpens tad-danni kif 
imsemmi fl-Artikolu 72. Dan għandu jkun 
iffinanzjat permezz ta’ miżati, u ma 
għandhomx jintużaw fondi pubbliċi.

Or. en

Emenda 155
Michèle Rivasi
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Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 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

Or. en

Emenda 156
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 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.

L-użu tal-mekkaniżmu ta' 
indemnifikazzjoni nazzjonali huwa suġġett 
għal tariffa kkalkulata mingħajr skop ta' 
qligħ, filwaqt li jqisu r-riskju tal-prova 
klinika, id-dannu potenzjali, u l-probabbiltà 
tad-dannu, kif ukoll il-prestazzjoni 
preċedenti tas-sikurezza tal-isponser.

Or. en

Emenda 157
Maria Da Graça Carvalho

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-bażi ta' dejta tal-UE għandha tinkludi d-
dejta u l-informazzjoni ppreżentati skont 
dan ir-Regolament.

L-aċċess pubbliku għal dejta klinika 
mhux ipproċessata ddettaljata u fil-qosor 
huwa ta’ importanza partikolari għas-
salvagwardja tas-saħħa pubblika. Il-bażi 
ta' dejta tal-UE għandha tinkludi d-dejta u 
l-informazzjoni ppreżentati skont dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Il-bażi ta' dejta tal-UE għandha tiġi 
stabbilita biex tippermetti l-kooperazzjoni 
bejn l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri sa fejn hu meħtieġ għall-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u biex 
tippermetti t-tfittxija ta' provi kliniċi 
speċifiċi. Permezz tagħha l-isponsers 
jistgħu wkoll jirreferu għal 
preżentazzjonijiet preċedenti tal-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta' 
prova klinika jew modifika sostanzjali. L-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fil-bażi tad-dejta għandha tikkontribwixxi 
għall-ħarsien tas-saħħa pubblika u t-
trawwim tal-kapaċità innovattiva tar-
riċerka medika Ewropea, filwaqt li jiġu 
rikonoxxuti l-interessi ekonomiċi leġittimi 
tal-isponsers.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi ta’ dejta għandha tippermetti li jintlaħqu l-għanijiet ta’ dan ir-Regolament intiżi biex 
iħarsu s-saħħa pubblika u jtejbu l-kapaċità u l-kompetittività tar-riċerka medika Ewropea.
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Emenda 159
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-bażi ta' dejta tal-UE għandha tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku skont id-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KE) 
1049/2001 b’kundizzjoni li, għal partijiet 
mid-dejta u l-informazzjoni li jinsabu fiha, 
il-kunfidenzjalità tkun iġġustifikata 
minħabba kull waħda mir-raġunijiet li 
ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex raġonevoli li d-dejta kollha minn prova klinika għandha tkun kunfidenzjali. Barra 
minn hekk, l-aċċess ikun f’konformità ma’ regoli diġà stabbiliti li jikkonċernaw l-aċċess għal 
dokumenti tal-istituzzjonijiet tal-UE.

Emenda 160
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-protezzjoni tad-data personali skont ir-
Regolament (KE) Nru 45/2001;

- il-protezzjoni tad-data personali skont il-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni;

Or. ro

Emenda 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart
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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 
speċifiku meta tkun relatata ma’ provi 
kliniċi intiżi għall-appoġġ ta’ kwalunkwe 
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni ta’ 
kummerċjalizzazzjoni għal 
indikazzjonijiet li għadhom ma ġewx 
approvati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi ta’ dejta ma għandhiex tfixkel l-kisba ta’ protezzjoni marbuta mal- proprjetà 
intellettwali jew industrijali, u lanqas twaqqaf l-isponser milli jibbenefika mir-riżultati tar-
riċerka tagħha.

Emenda 162
Kent Johansson

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Id-definizzjoni ta’ dak li huwa 
kkunsidrat bħala kummerċjalment 
kunfidenzjali għandha tkun skont il-linji 
gwida tal-EMA u ma għandhiex titħalla 
tirbaħ fuq l-interessi tar-riċerka tas-saħħa 
pubblika.

Or. en

Emenda 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ebda dejta personali tas-suġġetti ma 
għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

5. L-ebda dejta personali tas-suġġetti, 
informazzjoni kummerċjalment 
kunfidenzjali jew informazzjoni li 
ddgħajjef id-drittijiet tal-proprjetà 
intellettwali ma għandha tkun aċċessibbli 
għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li dan ir-Regolament iżomm il-valur miżjud u l-kompetenza tar-riċerkaturi 
Ewropej kif ukoll l-interessi leġittimi tagħhom li jibbenefikaw mir-riżultati tal-investimenti li 
jintużaw biex jiżviluppaw prova klinika.

Emenda 164
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-ebda data personali tas-suġġetti 
m’għandha tkun pubblikament aċċessibbli.

5. L-ebda data personali tas-suġġetti 
m’għandha tkun pubblikament aċċessibbli
u din id-data għandha tkun protetta skont 
il-leġiżlazzjoni Ewropea applikabbli.

Or. ro

Emenda 165
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti 2 – punt  6 – sottopunt 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jekk il-prova klinika tikkontribwixxix 
b’mod sinifikanti għat-tkattir tal-għarfien 
tal-fiżjoloġija u l-patoloġija ta’ 
kundizzjoni li dwarha ftit li xejn hemm 
dejta, b’mod partikolari għall-mard rari u 
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rari ħafna.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna mard rari u rari ħafna għadhom mhumiex identifikati b’mod xieraq jew jibqgħu 
mifhuma parzjalment. Fi provi kliniċi li jassoċjaw il-pazjenti affettwati minn kundizzjonijiet 
bħal dawn, l-għarfien ta’ dan il-mard jista’ jitjieb b’mod sinifikanti bil-valutazzjoni riżultanti 
tad- dejta. L-Istat Membru relatur għandu jkun jaf b’dan il-valur miżjud.

Emenda 166
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 4 – punt 4 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-ħsieb wara l-emenda proposta;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu mifhuma u interpretati r-riżultati tal-prova klinika.

Emenda 167
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness 3 – parti 1 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-isponser għandu jżomm rekords 
dettaljati tal-avvenimenti avversi 
rrappurtati lilu mill-investigatur(i) u 
jirreġistrahom fil-portal tal-UE.

Or. en
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Emenda 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Proposta għal regolament
Anness 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Anness IIIa

Il-kontenut tas-sommarju tar-riżultati tal-
provi kliniċi
Is-sommarju tar-riżultati tal-provi kliniċi 
msemmija fl-Artikolu 34(3) għandu jkun 
fih informazzjoni dwar l-elementi li 
ġejjin:
1. L-informazzjoni dwar il-prova:

a) L-identifikazzjoni tal-istudju

b) L-identifikaturi 

c) Id-dettalji dwar l-isponser

d) Id-dettalji regolatorji pedjatriċi 

e) L-istadju tal-analiżi tar-riżultati

f) L-Informazzjoni Ġenerali dwar il-prova

g) Il-popolazzjoni tas-suġġetti tal-prova 
bin-numru attwali ta’ suġġetti inklużi fil-
prova
2. Ir-rieda tas-suġġett:

a) Ir-reklutaġġ

b) Il-Perjodu ta’qabel l-assenjazzjoni

c) Il-Perjodi ta' wara l-assenjazzjoni

3. Il-Karatteristiċi Bażi:

a) Il-Karatteristiċi Bażi (Meħtieġa)

Età

b) Il-Karatteristiċi Bażi (Meħtieġa)

Sess

c) Il-Karatteristiċi Bażi (Fakultattivi)

Il-Karatteristika Speċifika għall-Istudju

4. Il-Punti tat-Tmiem:
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a) Id-definizzjonijiet tal-Punti tat-Tmiem

b) Punt tat-Tmiem #1*

Analiżi Statistika

c) Punt tat-Tmiem #2,

Analiżi Statistika

*Għandha titressaq informazzjoni għall-
punti tat-tmiem kollha definiti fil-
protokoll.
5. Avvenimenti Avversi:

a) L-informazzjoni dwar l-avvenimenti 
avversi
b) Il-grupp għar-rappurtar dwar l-
avvenimenti avversi
c) L-Avvenimenti Avversi Serji

d) Avveniment avvers mhux serju

6. Aktar Informazzjoni:

a) Emendi Sostanzjali Globali

b) Interruzzjonijiet u bidu mill-ġdid 
Globali
c) Limitazzjonijiet u Twissijiet

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika dwar liema informazzjoni għandha tiġi inkluża fit-taqsira tar-riżultati tal-prova 
klinika. Din l-informazzjoni se tkun ukoll dik disponibbli b’mod pubbliku għal raġunijiet ta’ 
trasparenza. Dan l-anness propost jibni fuq il-Gwida Teknika tal-Kummissjoni dwar l-oqsma 
tad-dejta tal-informazzjoni marbuta mar-riżultati dwar il-provi kliniċi tat-22 ta’ Jannar 2013.
Biex tipprovdi flessibbiltà, il-Kummissjoni għandha tkun tista’ tibdel dan l-anness permezz ta’ 
atti ddelegati.


