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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-adozzjoni tad-Direttiva 2001/20/KE kienet avveniment importanti fl-iżvilupp tal-istandards
għat-tmexxija ta' provi kliniċi, kemm fl-Unjoni kif ukoll fl-livell internazzjonali.

Huwa mifhum madankollu li din id-Direttiva ħolqot diffikultajiet biex provi kliniċi jiġu 
faċilitati f'diversi Stati Membri u jeħtieġ li jkun hemm armonizzazzjoni, kif ukoll valutazzjoni
bir-reqqa tal-qafas legali eżistenti. Huwa tal-akbar importanza li l-istandards għoljin stipulati 
fid-Direttiva preċedenti jkunu osservati u ma jintilfux fi sforzi biex il-proċeduri jiġu 
ssemplifikati fl-Istati Membri kollha.

Ir-rapporteur qed tintroduċi numru ta' emendi fl-opinjoni tagħha biex jiġi żgurat li standards
għoljin għall-kura u t-trattament tal-pazjenti jkunu osservati fl-Unjoni; filwaqt li jiġu stimulati 
r-riċerka u l-innovazzjoni xjentifika permezz ta' aċċess pubbliku għad-data fil-forma ta' 
rapport komplut dwar il-provi kliniċi. Fid-dawl tal-kriżi ekonomika attwali, il-flus tal-poplu 
ma għandhomx jinħlew fuq mediċini mhux effikaċi, u l-pubbliku għandu jkun kapaċi jieħu
deċiżjonijiet informati dwar saħħtu.

Ir-rapporteur hija tal-fehma li d-definizzjonijiet ġodda, inklużi d-definizzjonijiet ġodda ta' 
prova klinika, studju kliniku, u "provi b'livell baxx ta' intervent" kif stabbiliti fl-Artikolu 2 
huma komplikati żżejjed u miftuħa għal interpretazzjoni ħażina. Minflok għandhom isegwu 
prinċipju sempliċi: "osservazzjonijiet" għandhom jaqgħu taħt il-kategorija "studju" filwaqt li 
"interventi" taħt il-kategorija "prova". Mingħajr tali emenda t-test eżistenti, jekk jitqies 
flimkien mad-definizzjoni awtomatika ta' "studju mingħajr intervent", jippermetti t-twettiq ta' 
"studji kliniċi" (li ma jaqgħux taħt id-definizzjoni ta' prova klinika) mingħajr ma jintalab il-
kunsens minn qabel tal-pazjenti. Aktar introduzzjonijiet mill-ġdid tad-definizzjonijet tad-
Direttiva preżenti ġew proposti wkoll bl-istess raġunament. 

Ir-rapporteur tibża' li l-proposta attwali ddgħajjef ir-rwol preżenti tal-Kumitati tal-Etika
mingħajr ma tipprovdi bażi legali xierqa għal korp ta' valutazzjoni indipendenti ekwivalenti. 
L-Unjoni għandha turi r-rispett dovut għad-drittijiet tal-bniedem, is-sikurezza tal-pazjenti, u 
għall-istandards għoljin ta' skrutinju etiku, billi tintroduċi mill-ġdid kumitati tal-etika 
indipendenti fir-Regolament.

L-Artikolu 28(2) jistipula li "id-drittijiet, is-sikurezza u l-benessri tas-suġġetti għandhom 
jipprevalu fuq l-interessi tax-xjenza u tas-soċjetà". Sabiex dawn l-objettivi jintlaħqu, jeħtieġ li 
l-awtorizzazzjoni min-naħa tal-Istati Membri ssir kontinġenti fuq id-deċiżjoni tal-Kumitat tal-
Etika interdixxiplinari u indipendenti li huwa responsabbli skont il-liġi nazzjonali tagħhom.

Id-data minn provi kliniċi hija data xjentifika, li tinġabar mill-inklużjoni tal-pubbliku u li 
għandha impatti sinifikanti fuq il-pubbliku. Għalhekk tappartjeni l-ewwel u qabel kollox lill-
pubbliku. Jeħtieġ li jitfakkar ukoll li l-aċċess rapidu u mmonitorjat sew għar-riżultati tal-provi 
kliniċi għandu l-aspett etiku tiegħu, peress li jippermetti lill-pazjenti jiksbu aċċess dirett u
rapidu għall-aħħar kisbiet farmakoloġiċi.

Ix-xjenza se tiġi mxekkla u l-valur soċjali tar-riċerka se jiċkien jekk id-data qatt ma ssir 
aċċessibbli għall-pubbliku. Huwa proprju għal din ir-raġuni li r-rapporteur titlob għal
dikjarazzjoni ċara fir-Regolament li tippermetti liċ-ċittadini tal-Unjoni jkollhom aċċess għal 
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informazzjoni klinika dwar prodotti mediċinali, sabiex ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet 
informati dwar saħħithom.

Ir-rapporteur titlob li l-informazzjoni klinika maħżuna fid-database tal-UE tkun f'forma ta' 
rapport dwar studju kliniku. L-esperjenza miksuba s'issa turi li t-tressiq ta' sommarju
mhuwiex biżżejjed għall-ħarsien tad-drittijiet u l-interessi tal-pazjenti. Li r-riżultati dettaljati 
ta' provi kliniċi ma jiġux żvelati jfixkel l-għarfien xjentifiku u jwassal għal preġudizzju fil-
pubblikazzjoni (fejn is-sejbiet negattivi ma jiġux ippubblikati), li mbagħad jagħti stampa 
mhux eżatta tal-effikaċja ta' xi mediċina partikolari. Pereżempju, preġudizzju fil-
pubblikazzjoni wassal għall-użu mifrux tal-mediċina kontra d-dipressjoni, paroxetine fit-tfal u 
adoloxxenti minkejja nuqqas ta' effikaċja u għal aktar inkwiet, minkejja li ġie osservat riskju 
akbar ta' suwiċidju f'din il-popolazzjoni.

Għal trasparenza akbar, ir-rapporteur titlob li l-master fajl tal-prova klinika jkun arkivjat
b'mod indefinit, għall-kuntrarju tal-perjodu ssuġġerit ta' ħames snin. Xi reazzjonijiet negattivi 
minħabba użu ta' mediċini fit-tul bħall-kanċer jew it-teratoġeniċità isiru evidenti biss wara
għexieren ta' snin ta' użu, u xi kultant jaffetwaw aktar minn ġenerazzjoni waħda ta' pazjenti, 
pereżempju, id-diżastru Diethylstilbestrol (DES) bejn is-snin ħamsin u s-snin sebgħin, u 
għalhekk huwa importanti li tiġi ggarantita l-konservazzjoni tal-master fajl għal żmien 
indefinit.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1
Proposta għal regolament
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Jeħtieġ li tiġi ċċarata d-definizzjoni
eżistenti tal-prova klinika kif indikata fid-
Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' April 2001 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw għall-implimentazzjoni ta' 
prattika korretta ta' klinika fit-twettiq ta' 
provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem. Għal dan il-għan, il-
kunċett ta' prova klinika għandu jiġu 
definiti b’mod aktar preċiż billi jiġi 
introdott il-kunċett usa' ta’ "studju 
kliniku" li tiegħu l-prova klinika hija 

(3) Id-definizzjoni eżistenti tal-prova 
klinika kif indikata fid-Direttiva 
2001/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-4 ta' April 2001 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati 
Membri li jirrelataw għall-
implimentazzjoni ta' prattika korretta ta' 
klinika fit-twettiq ta' provi kliniċi fuq 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem 
ma għandhiex għalfejn tinbidel, u ħafna 
definizzjonijiet oħra fid-Direttiva 
preċedenti għandhom jinżammu.
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kategorija. Din il-kategorija għandha tiġi 
definita abbażi tal-kriterji speċifiċi. Dan l-
approċċ iqis kif xieraq il-linji gwida 
internazzjonali, u huwa konformi mal-
leġiżlazzjoni tal-UE li tirregola l-prodotti 
mediċinali, li tibni fuq id-dikotomija 
ta’"prova klinika" u "studju mingħajr 
intervent".

Or. en

Emenda 2
Proposta għal regolament
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 3
Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Il-proċedura għandha tkun flessibbli u 
effiċjenti, sabiex jiġi evitat dewmien 
amministrattiv biex tinbeda prova klinika, 
mingħajr ma tikkomprometti s-sikurezza
tal-pazjent jew is-saħħa pubblika.

Or. en
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Emenda 4
Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi. F'dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni taċita. Dan il-kunċett 
għandu jinżamm sabiex jiġi żgurat li l-
iskedi taż-żmien jiġu osservati. Fil-każ ta' 
kriżi tas-saħħa pubblika, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jivvalutaw u 
jawtorizzaw malajr applikazzjoni ta' prova 
klinika. Għaldaqstant, ma għandha tiġi 
stabbilita l-ebda skeda taż-żmien minima.

(8) L-iskedi taż-żmien għall-valutazzjoni 
ta’ dossier tal-applikazzjoni għall-provi 
kliniċi għandhom ikunu twal biżżejjed li 
jippermettu l-valutazzjoni tal-fajl, filwaqt li 
jiżguraw l-aċċess rapidu għal trattamenti 
ġodda u innovattivi u jiżguraw li l-Unjoni 
tibqa' post attraenti għat-twettiq ta' provi 
kliniċi. F'dan l-isfond, id-Direttiva 
2001/20/KE introduċiet il-kunċett ta’ 
awtorizzazzjoni impliċita jekk il-Kumitat 
tal-Etika jkun vvota favur u l-awtorità 
kompetenti ma tkunx oġġezzjonat qabel l-
iskadenza. Dan il-kunċett għandu jinżamm 
sabiex jiġi żgurat li l-iskedi taż-żmien jiġu 
osservati. Fil-każ ta' kriżi tas-saħħa 
pubblika, l-Istati Membri għandhom ikunu 
jistgħu jivvalutaw u jawtorizzaw malajr 
applikazzjoni ta' prova klinika. Fil-każ ta' 
kriżi tas-saħħa pubblika, ma għandha tiġi 
stabbilita l-ebda skeda taż-żmien minima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għad-Direttiva 2001/20/KE għandha tkun aktar preċiża. Skont id-Direttiva, l-
awtorizzazzjoni għandha tkun impliċita, jiġifieri jekk il-Kumitat tal-Etika jkun vvota favur u l-
awtorità kompetenti ma tkunx oġġezzjonat fi żmien perjodu speċifiku. F'każijiet eċċezzjonali li 
joħolqu problemi partikolarment komplessi, awtorizzazzjoni espliċita bil-miktub għandha, 
madankollu, tkun meħtieġa.  Għandu jiġi kkjarifikat aktar li l-aħħar sentenza tal-paragrafu 
tirreferi biss għall-eventwalità ta' kriżi tas-saħħa pubblika.

Emenda 5
Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Ir-riskju għas-sikurezza tas-suġġetti fi 
prova klinika joriġina prinċipalment minn 
żewġ sorsi: il-prodott mediċinali 

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

Or. en

Emenda 6
Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Il-bażi ta' data għandha tinkludi l-
informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward 
tal-prova klinika. Ma għandha tiġi 
rreġistrata l-ebda data personali tas-
suġġetti tad-data li jipparteċipaw fi prova 
klinika, fil-bażi ta' data tal-UE. L-
informazzjoni fil-bażi ta' data 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-data personali, 
rikonoxxuti mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta 

(52) Id-database għandha tinkludi l-
informazzjoni kollha rilevanti fir-rigward 
tal-prova klinika, inkluż ir-rapport dwar il-
prova klinika li fih pjan għall-analiżi tal-
istatistika u dettalji tal-protokoll kif ukoll 
data mhux ipproċessata, u għandha tkun 
f'forma li tiffaċilita t-tiftix minn utent. Id-
data personali tas-suġġetti tad-data li 
qegħdin jipparteċipaw fi prova klinika
għandha tiġi anonimizzata fid-database u
l-informazzjoni għandha tiġi ppubblikata 
skont ir-rekwiżiti speċifiċi tar-Regolament
(KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
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tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea.

30 ta' Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku
għad-dokumenti tal-Parlament Ewropew, 
tal-Kunsill u tal-Kummissjoni1 u 
b'kunsiderazzjoni għad-dritt ta' aċċess 
għal dokumenti rikonoxxut mill-
Artikolu 42 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.
____________
1 ĠU L 145, 31.5.2001, p. 43

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li r-riżultati dettaljati ta' provi kliniċi ma jiġux żvelati jfixkel l-għarfien xjentifiku u jwassal
għal preġudizzju fil-pubblikazzjoni (fejn is-sejbiet negattivi ma jiġux ippubblikati), li 
mbagħad jagħti stampa mhux eżatta tal-effikaċja ta' xi mediċina partikolari. Pereżempju, 
preġudizzju fil-pubblikazzjoni wassalt għall-użu mifrux tal-mediċina kontra d-dipressjoni, 
paroxetine fit-tfal u adoloxxenti minkejja n-nuqqas ta' effikaċja tagħha u għal aktar inkwiet 
minkejja li ġie osservat riskju akbar ta' suwiċidju f'din il-popolazzjoni.

Emenda 7
Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Dan ir-Regolament huwa konformi 
mad-dokumenti prinċipali ta' gwida 
internazzjonali dwar il-provi kliniċi, bħall-
aktar verżjoni riċenti (2008) tad-
Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija u l-prassi klinika tajba, li 
għandha l-oriġini tagħha fid-Dikjarazzjoni 
ta' Ħelsinki.

(63) Dan ir-Regolament huwa konformi 
mad-dokumenti prinċipali ta' gwida 
internazzjonali dwar il-provi kliniċi, bħall-
aktar verżjoni riċenti (2008) tad-
Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki, b'mod
partikolari prinċipji etiċi għar-riċerka 
medika li tinvolvi suġġetti umani, inkluża 
r-riċerka fuq materjal u data uman
identifikabbli, u l-prassi klinika tajba, li 
għandha l-oriġini tagħha fid-Dikjarazzjoni 
ta' Ħelsinki.

Or. en

Emenda 8
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(1) "Prova klinika": kwalunkwe 
investigazzjoni fir-rigward tal-bnedmin 
maħsuba
(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawn id-definizzjonijiet ġodda huma diffiċli u kkumplikati wisq biex jiġu implimentati fil-
prattika, u dan se jwassal għal burokrazija addizzjonali. Prinċipju sempliċi għandu jkun li 
"osservazzjonijiet" jaqgħu taħt il-kateġorija "studju" filwaqt li "interventi" taħt il-kategorija 
"prova". Għalhekk jeħtieġ li terġa' tiddaħħal il-formulazzjoni aktar preċiża mid-Direttiva 
preċedenti 2001/20/KE.

Emenda 9
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni preċedenti.

Emenda 10
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

(a) il-prodotti mediċinali investigattivi 
huma awtorizzati;
(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;
(c) il-proċeduri dijanjostiċi jew ta' 
monitoraġġ addizzjonali ma joħolqux 
aktar minn riskju jew piż minimu 
addizzjonali għas-sikurezza tas-suġġetti 
meta mqabbla mal-prassi klinika normali 
fi kwalunkwe Stat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta l-prodott mediċinali awtorizzat biex jiġi investigat ikun soġġett għal studju wara l-
awtorizzazzjoni, dan isir biss minħabba sospett ta' effikaċja insuffiċjenti jew ta' riskju 
addizzjonali għas-sikurezza tal-pazjenti meta mqabbel mal-prattika klinika normali anke jekk
jintuża skont it-termini tal-awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni. Dan kien il-każ tal-
istudju Regulate li fih intuża benfluorex (Mediator), tal-istudju Vigor li fih intuża rofecoxib
(Vioxx)
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Emenda 11
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(12) "Modifika sostanzjali": kull tibdil lil 
kwalunkwe aspett tal-prova klinika inkluż
il-waqfien bikri tal-prova u bidla fl-għadd
tas-suġġetti li qegħdin jipparteċipaw fil-
proċess, li jsir wara n-notifika tad-
deċiżjoni msemmija fl-Artikoli 8, 14, 19, 
20 u 23 u li jista' jkollu impatt sostanzjali 
fuq is-sikurezza jew id-drittijiet tas-
suġġetti jew fuq l-affidabbiltà u r-
robustezza tad-data ġġenerata waqt il-
prova klinika, jiġifieri tibdil fl-
interpretazzjoni tad-dokumenti xjentifiċi 
użati biex jappoġġjaw it-tmexxija tal-
prova, jew jekk il-modifiki huma 
sinifikanti b'xi mod ieħor.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqfien bikri jippermetti lill-isponsor jevita r-riskju li tali differenza tista' titlef is-sinifikat 
statistiku matul tmiem il-prova jekk tkun minħabba x-xorti. Kwalunkwe modifika fit-tmexxija, 
id-disinn, il-metodoloġija, fil-prodott mediċinali taħt investigazzjoni jew awżiljarju ta' provi 
kliniċi wara li jkunu ġew awtorizzati tista' xxekkel l-affidabilità u r-robustezza tad-data.
Għalhekk il-formulazzjoni aktar preċiża mid-Direttiva 2001/20/KE Artikolu 10(a) ġiet 
introdotta mill-ġdid.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 14a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(14a) "Kumitat tal-Etika": korp 
indipendenti fi Stat Membru, magħmul 
minn professjonisti fil-kura tas-saħħa u 
membri mhux mediċi, li r-responsabbiltà 
tagħhom hija li jħarsu d-drittijiet, is-
sikurezza u l-benesseri tas-suġġetti umani 
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involuti fi prova u li jipprovdu 
assigurazzjoni pubblika għal dak il-
ħarsien, billi, fost affarijiet oħra, jesprimu 
opinjoni dwar il-protokoll ta' prova, l-
idoneità tal-investigaturi u l-adegwatezza 
tal-faċilitajiet, u dwar il-metodi u 
dokumenti li għandhom jintużaw biex 
suġġetti taħt prova jkunu informati u biex 
jinkiseb il-kunsens informat tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 13
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) "Avveniment avvers": kull okkorrenza 
medika ta' dannu f'suġġett li jingħata 
prodott mediċinali u li mhux 
neċessarjament ikollu relazzjoni kawżali 
ma' dan it-trattament;

(28) "Reazzjoni avversa": kull okkorrenza 
medika ta' dannu f'suġġett li jingħata 
prodott mediċinali relatata ma' 
kwalunkwe doża mogħtija;

(Din l-emenda tapplika għat-test leġiżlattiv 
kollu li qed jiġi eżaminat. L-adozzjoni 
tagħha timponi adattamenti tekniċi fit-test 
kollu.)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni mill-ġdid tal-formulazzjoni t-tajba mid-Direttiva preċedenti 2001/20/KE.

Emenda 14
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 2 – punt 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30a) Rapport ta’ studji kliniċi: rapport li 
jkun fih il-protokoll sħiħ u l-modifiki
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sussegwenti eventwali tiegħu, pjan għall-
analiżi tal-istatistika, data fil-qosor dwar 
l-effikaċja u s-sikurezza tar-riżultati
kollha, u data individwali anonimizzata
tal-pazjent fil-format ta' tabelli jew listi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li rapporti dwar studji kliniċi ma jiġux inklużi f'analiżijiet sistematiċi jirriżulta f'bażi ta' 
evidenza mhux kompluta u konklużjonijiet potenzjalment preġudikati dwar l-effetti ta' 
intervent; eż. waħedha, id-data ppubblikata dwar reboxetine fil-fatt issopravvalutat il-
benefiċċji ta' reboxetine bi kważi 115% meta mqabbla ma' placebo u barra minn hekk 
issottovalutat is-sintomi negattivi. Eż.2 oseltamivir, inibitur tan-newraminidażi (Tamiflu), ġie 
maħżun bil-miljuni mill-Istati Membri mingħajr evidenza tal-effikaċja tiegħu fuq
kumplikazzjonijiet importanti tal-influwenza.

Emenda 15
Proposta għal regolament
Artikolu 3 - inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– id-data ġġenerata waqt il-prova klinika se 
tkun relevanti, affidabbli, robusta u tiġi 
kompletament reġistrata; kif ukoll

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta data ma tiġix kompletament irreġistrata r-riċerka ma tibqax utli. Li r-riżultati dettaljati 
ta' provi kliniċi jonqsu milli jiġu żvelati jfixkel l-għarfien xjentifiku u jwassal għal preġudika
fil-pubblikazzjoni (fejn is-sejbiet negattivi ma jiġux ippubblikati), li mbagħad tagħti stampa 
mhux eżatta tal-effikaċja ta' xi mediċina partikolari.

Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- id-data ġġenerata fil-prova klinika
tindirizza nuqqas dokumentat fl-għarfien
xjentifiku li ma setax jinkiseb permezz ta' 
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mezzi oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Provi kliniċi ta' kwalità tajba u etiċi għandhom jitfasslu biex jiġġeneraw data relevanti għall-
għarfien xjentifiku fuq il-bniedem u dwar il-mezzi għat-titjib tal-kundizzjoni tiegħu u dan l-
għarfien għandu jiġi rreġistrat għal referenza futura. Riċerka ġdida ma għandhiex issir 
sakemm, fil-ħin li tinbeda, il-mistoqsijiet li tkun qiegħda tipproponi li tindirizza ma jistgħux 
jintwieġbu b'mod sodisfaċenti bl-użu tal-evidenza eżistenti, eż fid-database Cochrane.

Emenda 17
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 għat-tmexxija ta' prova 
klinika minn awtorità kompetenti ta' Stat 
Membru kkonċernat tista' tingħata biss u 
wara li l-Kumitat tal-Etika kkonċernat
ikun ta l-approvazzjoni tiegħu.
2. Il-Kummissjoni għandha, fi żmien 
sena, tippreżenta linji gwida għall-Istati 
Membri dwar il-Kumitati tal-Etika sabiex
il-proċeduri jiġu ssemplifikati u jkun 
aktar faċli li provi kliniċi jitwettqu 
f'diversi Stati Membri, mingħajr ma tiġi 
kompromessa s-sikurezza tas-suġġetti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Dikjarazzjoni ta' Helsinki u l-Konvenzjoni Oviedo jiddikajraw li "riċerka fuq persuna tista' 
ssir biss jekk ... il-proġett ta' riċerka jkun ġie approvat mill-korp kompetenti wara ... analiżi
multidixxiplinari tal-aċċettabbiltà etika tagħha. L-Artikolu 28.2(2)ta' dan ir-Regolament 
jiddikkjara li "Id-drittijiet, is-sikurezza u l-benessri tas-suġġetti għandhom jipprevalu fuq l-
interessi tax-xjenza u tas-soċjetà". Sabiex tkun konsistenti l-awtorizzazzjoni mill-Istati 
Membri għandha tkun kontinġenti fuq id-deċiżjoni tal-Kumitat tal-Etika responsabbli 
tagħhom.
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Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 1 – punt a – punt i – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- is-similarità tas-suġġetti għad-
destinatarji intenzjonati tal-prodotti 
mediċinali f'termini ta' età, sess, u jekk is-
suġġetti humiex voluntiera f'saħħithom 
jew pazjenti ;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex prodotti mediċinali jkunu effettivi kemm jista' jkun dawn għandhom jiġu ttestjati fuq
popolazzjonijiet simili għal dawk li se jintużaw fuqhom, pereżempju ċerti mediċini jiġu
metabolizzati b'mod differenti fin-nisa u l-irġiel.

Emenda 19
Proposta għal regolament
Artikolu 6 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-rapport ta' valutazzjoni għandu
jitressaq permezz ta' portal tal-UE, jiġi 
maħżun fid-database tal-UE, u jsir 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport ta' valutazzjoni għandu jsir disponibbli għall-pubbliku u jagħti lok għal fiduċja 
min-naħa tal-pubbliku fil-proċess ta' awtorizzazzjoni.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) ir-rifjut tal-Kumitat tal-Etika li 
japprova t-tmexxija tal-prova klinika fl-
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Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-isponser jista' jirtira l-applikazzjoni f'kull 
żmien sad-data tal-valutazzjoni. F’każ bħal 
dan, l-applikazzjoni tista' tiġi rtirata biss 
fir-rigward tal-Istati Membri kollha 
kkonċernati. Rekord ta' applikazzjonijiet
irtirati għandu jibqa' fid-database tal-UE
u għandhom jingħataw raġunijiet għal 
kull każ ta' rtirar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija sforz sabiex wieħed ikollu idea aħjar għalfejn applikazzjonijiet għal provi 
kliniċi jiġu rtirati. Jeżistu numru ta' raġunijiet ġenwini għall-irtirar ta' applikazzjoni jew biex 
titwaqqaf prova klinika, li huma relatati mas-sikurezza tal-pazjenti u l-effikaċja tal-prodott. 
Anke raġunijiet kummerċjali jiġu kkwotati ta' spiss bħala raġunijiet għall-waqfien tal-provi. 
L-irtirar ta' applikazzjoni għal prova klinika minħabba raġunijiet kummerċjali biss mhuwiex 
etiku minħabba li jċaħħad lill-pazjenti u s-soċjetà minn innovazzjoni medika potenzjalment 
effikaċi.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Modifika sostanzjali tista' tiġi implimentata 
biss jekk tkun ġiet approvata skont il-
proċedura stipulata f'dan il-Kapitolu u jekk 
tkun ġiet approvata preċedentament minn 
Kumitat tal-Etika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Peress li modifika sostanzjali hija definita bħala "tibdil (...) li (...) x'aktarx ikollu impatt 
sostanzjali fuq is-sikurezza jew id-drittijiet tas-suġġetti jew fuq l-affidabbiltà u r-robustezza 
tad-dejta ġġenerata waqt il-prova klinika", għandha tiġi applikata l-istess proċedura għall-
awtorizzazzjoni ta' prova klinika.

Emenda 23
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.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan mhuwiex konsistenti mad-Direttiva 2001/20/EC: il-premessa 11 tad-Direttiva 
2001/20/KE ma tippermettix awtorizzazzjoni taċita mill-awtoritajiet kompetenti jekk il-
Kumitat tal-Etika ma jkunx ivvota favur il-prova klinika. Proċedura ta' awtorizzazzjoni taċita 
bħal din ixxekkel is-sikurezza u d-drittijiet tas-suġġetti.

Emenda 24
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.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tinżamm il-premessa 11 tad-Direttiva 2001/20/KE li ma tippermettix awtorizzazzjoni 
taċita mill-awtoritajiet kompetenti jekk il-Kumitat tal-Etika ma jkunx ivvota favur il-prova 
klinika.

Emenda 25
Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għall-provi kliniċi mwettqa barra l-Unjoni għandhom ikunu identiċi għal dawk
tar-Regolament propost. Ekwivalenza għal dawn il-prinċipji tippermetti varjazzjonijiet fl-
interpretazzjonijiet tagħhom minn sponsors ta' partijiet terzi.

Emenda 26
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafi 1 u 1a

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-

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 komprensivament informat bin-
natura, id-dewmien, l-importanza, l-
implikazzjonijiet u r-riskji tal-prova klinika 
inkluż jekk il-prova klinika jkollha 
titwaqqaf, l-alternattivi ta' trattament
eventwali, u kwalunkwe informazzjoni 
oħra, kif previst fil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali. L-informazzjoni pprovduta u l-
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rappreżentant legali tiegħu jew tagħha 
għandu jingħata kopja tad-dokument li 
permezz tiegħu ngħata l-kunsens informat.

kunsens informat għandhom jiġu 
dokumentati kif xieraq. Fejn is-suġġett ma 
jkunx jaf jikteb, il-kunsens bil-fomm fil-
preżenza ta' mill-inqas xhud imparzjali 
wieħed, li tkun persuna fdata mis-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.

1a. Żewġ affarijiet għandhom jitniżżlu 
sistematikament fuq id-dokument li bih se 
jingħata l-kunsens informat:
- in-numru ta' reġistrazzjoni tal-prova fil-
portal tal-UE u
- dikjarazzjoni li r-riżultati se jsiru 
disponibbli fil-portal tal-UE fi żmien sena
wara t-tlestija tal-prova flimkien ma' data 
approssimattiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-introduzzjoni mill-ġdid ta' sett minimu ta' informazzjoni fil-kunsens informat li kien previst
fid-Direttiva 2001/20/KE, sabiex iċ-ċittadini Ewropej jingħataw drittijiet ekwivalenti. "Ix-
xhud imparzjali" għandu jiġi identifikat u għandu jiffirma l-formola ta' kunsens informat
f'isem is-suġġett.

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 3a (ġdid) u 3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fil-każ ta' nuqqas ta' konformità min-
naħa ta' sponsor mal-obbligu msemmi fil-
paragrafu 3, il-penalitajiet armonizzati 
għandhom jiġu infurzati mill-Istati
Membri kkonċernati. L-ammont għandu
jkun sa EUR 7 000 għall-ewwel 31 jum ta' 
nuqqas ta' konformità u sa EUR 7 000
għal kull ġurnata addizzjonali ta' 
dewmien sakemm ikun hemm konformità.
3b. Formola ta' Ċertifikat tal-Konformità
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skont l-obbligu msemmi fil-paragrafu 3 
għandha tiġi ppreżentata u pprovduta 
bħala parti mid-dokument tekniku
Komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-isponsor jitħeġġeġ jirrapporta l-informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti fi żmien 
sena mit-tmiem tal-prova klinika,għandhom jiġu applikati penalitajiet dissważivi u 
armonizzati fl-Istati Membri kollha. Fl-Istati Uniti, penalitajiet bħal dawn jeżistu (sa $ 10 000 
bħala penalità monetarja ċivili matul l-ewwel 30 jum + sa $ 10 000 għal kull ġurnata 
addizzjonali sakemm il-ksur ikun ġie korrett wara l-ewwel 30 jum). Dan jiżgura l-fiduċja tal-
pazjenti fil-proċess.

Emenda 28
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' data tal-UE, sommarju tar-riżultati 
tal-prova klinika.

Fi żmien sena mit-tmiem tal-prova klinika, 
l-isponser għandu jippreżenta, permezz 
tad-database tal-UE, sommarju tar-riżultati 
tal-prova klinika u rapport dwar studju 
kliniku. L-applikazzjonijiet ġodda kollha
għal provi kliniċi minn sponsor
partikolari ma għandhomx jiġu evalwati
sakemm ir-rapporti dwar l-istudju kliniku
relatati mal-provi preċedentament 
reġistrati u approvati tiegħu jkunu tressqu
biex jiddaħħlu fid-database tal-UE.
Sponsors għandhom jipprovdu 
ġustifikazzjoni għalfejn ma ressqux is-
sommarju tar-riżultati u r-rapporti dwar l-
istudju kliniku. Il-ġustifikazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Li r-riżultati dettaljati ta' provi kliniċi jonqsu milli jiġu żvelati jfixkel l-għarfien xjentifiku u 
jwassal għal preġudika fil-pubblikazzjoni (fejn is-sejbiet negattivi ma jiġux ippubblikati), li 
mbagħad tagħti stampa mhux eżatta tal-effikaċja ta' xi mediċina partikolari. Pereżempju, 
preġudika fil-pubblikazzjoni wasslet għall-użu mifrux tal-mediċina kontra d-dipressjoni 
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paroxetine fit-tfal u adoloxxenti minkejja n-nuqqas fl-effikaċja tagħha u aktar ta' tħassib minn 
hekk minkejja ir-riskju akbar ta' suwiċidju li ġie osservat f'din il-popolazzjoni.

Emenda 29
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.

Madankollu, fejn, għal raġunijiet xjentifiċi, 
li jkunu ġustifikati u approvati bħala 
validi kif xieraq minn Kumitat tal-Etika,
ma jkunx possibbli li jiġi ppreżentat 
sommarju tar-riżultati u tar-rapport dwar 
l-istudju kliniku fi żmien sena, dawn 
għandhom jitressqu hekk kif isiru 
disponibbli. F'dan il-każ, il-protokoll 
għandu jispeċifika meta r-riżultati u r-
rapport dwar l-istudju kliniku għandhom 
isiru disponibbli, flimkien ma’ 
spjegazzjoni.

Or. en

Emenda 30
Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Għall-fini ta' dan ir-Regolament, jekk 
prova klinika li tkun ġiet sospiża jew 
imwaqqfa temporanjament ma terġax 
tinbeda, id-data tad-deċiżjoni tal-isponser li 
ma jerġax jibda l-prova klinika għandha 
titqies bħala t-tmiem tal-prova klinika. Fil-
każ ta’ terminazzjoni bikrija, id-data tat-
terminazzjoni bikrija għandha titqies bħala 
d-data tat-tmiem tal-prova klinika. Wara
12-il xahar ta' waqfien temporanju, id-
data dwar il-prova klinika, anki jekk 
mhux kompluta, għandha ssir aċċessibbli 
għall-pubbliku.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' waqfiet temporanji indefiniti, li jipprevjenu, de facto, li r-riżultati isiru disponibbli 
għall-pubbliku, għandu jiġi evitat.

Emenda 31
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. L-investigatur għandu jirreġistra
l-avvenimenti avversi serji kollha, u 
jibgħat kopji lill-Kumitat tal-Etika u 
għandu jressaq kopji lid-database tal-UE 
permezz tal-portal tal-UE. Fejn meħtieġ, l-
investigatur għandu jibgħat rapport ta' 
segwitu lill-isponser. Ir-rapport immedjat 
għandu jiġi segwit b'rapporti dettaljati,
bil-miktub, u għandu jintbagħat lill-
Kumitati tal-Etika u lill-Istati Membri u 
jinħażen fid-database tal-UE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa biss permezz tal-ġbir ta' rapporti preċiżi u kompluti dwar episodji avversi li tħassib
dwar sikurezza rigward il-mediċini jista' jiġi identifikat u indirizzat f'waqtu, u b'hekk jitrażżnu 
r-riskji għas-saħħa pubblika li altrimenti jistgħu jiġu evitati, l-ispejjeż tas-saħħa li jistgħu jiġu 
ffrankati.

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-isponser, minħabba n-nuqqas ta' 
riżorsi, ma jkollux il-possibbiltà li 
jirrapporta permezz tal-bażi ta' data 
elettronika msemmija fl-Artikolu 36, dan 
jista' jirrapporta lill-Istat Membru fejn 

imħassar
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seħħet ir-reazzjoni avversa serja mhux 
mistennija suspettata. Dak l-Istat Membru 
għandu jirrapporta r-reazzjoni avversa 
serja mhux mistennija suspettata skont il-
paragrafu 1.

Or. en

Emenda 33
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-data personali tas-suġġetti jibqgħu 
protetti skont il-leġiżlazzjoni applikabbli 
dwar il-protezzjoni tad-data personali.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Evidenza minn studji ta' riċerka wriet li l-esklużjoni ta' rapporti ta' studju kliniku minn
analiżijiet sistematiċi tirriżulta f'bażi ta' evidenza mhux kompluta u twassal għal preġudizzju
potenzjali fil-konklużjonijiet dwar l-effetti ta' intervent.

Emenda 34
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-

Il-master fajl għall-prova klinika għandu 
jiġi arkivjat b'mod indefinit.
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inqas ħames snin wara t-tmiem tal-prova 
klinika. Madankollu, il-fajls mediċi tas-
suġġetti għandhom jiġu arkivjati skont il-
leġiżlazzjoni nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xi reazzjonijiet avversi minħabba użu ta' mediċini fit-tul bħall-kanċer jew it-teratoġeniċità
jsiru evidenti biss wara għexieren ta' snin ta' użu, xi kultant anke jeċċedu ġenerazzjoni waħda
ta' pazjenti, pe. id-diżastru Diethylstilbestrol (DSE) bejn is-snin ħamsin u s-snin sebgħin.

Emenda 35
Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jagħmel ir-rapport tal-ispezzjoni 
disponibbli għall-isponser, l-Istat Membru 
msemmi fl-ewwel subparagrafu għandu 
jiżgura li titħares il-kunfidenzjalità.

Sommarju tar-rapport tal-ispezzjoni 
għandu jsir disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispetturi tal-Istati Membri ta' spiss jitħallsu minn fondi pubbliċi u kemm il-missjoni kif ukoll 
il-mandat tagħhom huma ta' interess pubbliku. Barra minn hekk, is-suġġetti li jieħdu sehem fi 
prova klinika għandhom id-dritt li jkunu jafu jekk twettqitx/hix qiegħda titwettaq skont ir-
regolament(i) ħalli jkunu jistgħu jirtiraw il-kunsens tagħhom jekk jixtiequ jagħmlu dan.

Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista’ twettaq 
spezzjonijiet fejn tqis li jkun meħtieġ.

2. Il-Kummissjoni tista’ twettaq 
spezzjonijiet fejn tqis li jkun meħtieġ. 
Sommarju tar-rapport tal-ispezzjoni tal-
Kummissjoni għandu jsir disponibbli 
għall-pubbliku.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda tal-Artikolu 75.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-bażi ta' data 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. Id-database 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. 
Għandha tiġi stabbilita wkoll biex iċ-
ċittadini tal-Unjoni jkun jista' jkollhom 
aċċess għal informazzjoni klinika, f'forma 
li tippermetti tiftix faċli, dwar prodotti
mediċinali sabiex ikunu jistgħu jieħdu 
deċiżjonijiet informati dwar saħħithom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Data minn provi kliniċi hija data xjentifika u għalhekk tappartjeni għall-pubbliku. Pazjenti
jaċċettaw li jipparteċipaw fi provi kliniċi minħabba li l-parteċipazzjoni tagħhom se 
tibbenefika lill-pubbliku permezz tal-avvanz tax-xjenza. Ix-xjenza tiġi ostakolata meta d-data
qatt ma ssir disponibbli għall-pubbliku. Barra minn hekk, ir-riċerka ffinanzjata mill-industrija 
tibbenefika minn korpi ta' riċerka ffinanzjati pubblikament - mill-aċċess għal investigaturi u 
timijiet ta' riċerka f'siti ta' riċerka pubbliċi; finanzjament pubbliku għal riċerka bażika.

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

aċċessibbli għall-pubbliku f'konformità 
mar-Regolament (KE) Nru 1049/2001.
Meta tkun se tiġi applikata l-protezzjoni 
ta' informazzjoni kummerċjalment 
kunfidenzjali, livell mhux raġonevoli ta' 
ħsara għall-interessi kummerċjali fil-każ 
li l-informazzjoni tiġi żvelata, għandu jiġi 
ġġustifikat u dokumentat kif xieraq, il-
perjodu ta' żmien li għalih il-
kunfidenzjalità kummerċjali hija
meħtieġa għandu jiġi speċifikat u 
notifikat lill-persuna li qiegħda titlob 
protezzjoni, u ma għandux ikun hemm
interess pubbliku predominanti li
jiġġustifika l-iżvelar immedjat.

Or. en

Emenda 39
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;

imħassar

Or. en

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-protezzjoni tal-informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali;

imħassar

Or. en
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Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-iżgurar tas-sorveljanza effettiva tat-
twettiq tal-prova klinika mill-Istati 
Membri.

imħassar

Or. en


