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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

It-terapiji avvanzati huma prodotti mediċinali innovattivi ħafna bbażati fuq il-ġeni (terapija 
tal-ġeni), fuq iċ-ċelluli (terapija taċ-ċelluli) jew fuq it-tessuti (inġinerija tat-tessuti). Dawn it-
terapiji avvanzati jagħmlu possibbli t-trattament rivoluzzjonarju ta' mard u ta' korriment, 
bħall-kanċer, il-marda ta' Parkinson, il-ġilda f'vittmi ta' ħruq jew dannu gravi fil-qarquċ, u 
huwa mistenni li se jbiddlu l-prattika medika b'mod sinifikanti.

Bħalissa, l-iżvilupp tal-qasam tat-terapiji avvanzati huwa mfixkel min-nuqqas ta' leġiżlazzjoni 
armonizzata fl-UE. Prodotti ta' l-inġinerija tat-tessuti, b'mod speċjali, bħalissa m'humiex 
irregolati fuq il-livell Komunitarju, u dan qed iwassal għal leġiżlazzjoni u awtorizzazzjoni 
nazzjonali diverġenti. Dan qed ifixkel is-suq intern u qed jaffettwa ħażin il-kapaċità 
innovattiva u l-kompetittività ta' l-UE.

Ir-Regolament propost għandu l-ħsieb li jimla l-vojt regolatorju eżistenti billi jindirizza l-
prodotti kollha ta' terapija avvanzata f'qafas legali wieħed integrat. Ir-Regolament jibni fuq 
leġiżlazzjoni li teżisti diġà (b'mod partikulari d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-prodotti 
mediċinali u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 dwar l-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini), u 
għaldaqstant għandhom jitqiesu fit-totalità tagħhom.

L-elementi ewlenin tal-proposta tal-Kummissjoni huma:
• Proċedura ċentralizzata ta' awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni, sabiex 

jinkisbu benefiċċji mit-tpoġġija flimkien tal-kompetenzi għall-użu komuni fuq il-livell 
Ewropew u mill-aċċess dirett għas-suq ta' l-UE;

• Kumitat espert ġdid u multidixxiplinarju (Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati), li jkun 
parti mill-Aġenzija Ewropea dwar il-Mediċini (l-EMEA), biex jevalwa l-prodotti ta' 
terapija avvanzata u jsegwi l-iżviluppi xjentifiċi fil-qasam;

• Rekwiżiti tekniċi magħmula apposta, li jkunu adattati għall-karatteristiċi partikulari ta' 
dawn il-prodotti;

• Rekwiżiti msaħħa għall-immaniġġjar tar-riskji u għat-traċċabilità;
• Sistema ta' konsulenza xjentifika li ma tiswiex ħafna flus u ta' l-aħjar kwalità, fornuta 

mill-EMEA;
• Inċentivi speċjali għal intrapriżi ta' daqs żgħir jew medju (SMEs).

Ir-rapporteur għal opinjoni tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni. L-inġinerija tat-tessuti hija 
qasam bijoteknoloġiku li għadu jibda u li jgħaqqad flimkien il-mediċina, il-bijoloġija ċellulari 
u molekulari, ix-xjenza tal-materjali u l-inġinerija. L-iżvilupp ta' prodotti maħsuba biex jieħdu 
post, isewwu jew jiġġeneraw mill-ġdid it-tessuti umani, jista' jkun ifisser it-tmiem tan-nuqqas 
ta' organi, u b'hekk kull sena jiġu salvati eluf ta' nies fl-Ewropa. Ir-rapporteur ta' opinjoni, 
għaldaqstant, tilqa' l-ħolqien ta' qafas regolatorju qawwi u komprensiv, li jagħti aċċess 
armonizzat għas-suq lill-qasam filwaqt li, fl-istess ħin, jinkoraġġixxi l-kompetittività u 
jiggarantixxi livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa.

Ir-rapporteur ta' opinjoni tixtieq tenfasizza l-fatt li d-definizzjonijiet għandhom ikunu preċiżi 
biżżejjed biex jipprovdu ċ-ċertezza legali meħtieġa, iżda fl-istess ħin jipprovdu wkoll 
biżżejjed flessibilità biex jinżamm il-pass ma' l-evoluzzjoni tax-xjenza u tat-teknoloġija.
Wieħed għandu jimmira għal tali bilanċ ukoll fir-rigward tal-proċedura ta' awtorizzazzjoni 



PE 371.930v02-00 4/27 AD\619879MT.doc

MT

għall-kummerċjalizzazzjoni. Ir-rapporteur ta' opinjoni tappoġġja l-ħolqien ta' proċedura ta' 
awtorizzazzjoni għal kollox iċċentralizzata sabiex jinkiseb benefiċċju mit-tpoġġija flimkien 
tal-kompetenzi għall-użu komuni, iżda fl-istess ħin tisħaq fuq il-ħtieġa li jitnaqqas il-piż 
regolatorju li tista' ġġib magħha tali proċedura, speċjalment fuq l-SMEs.

Minħabba li ċerti prodotti ta' terapija avvanzata jistgħu jkunu msejsa fuq ċelluli umani, jistgħu 
jqajmu kwistjonijiet etiċi importanti. Bħalissa, id-deċiżjonijiet dwar l-użu jew il-projbizzjoni 
ta' kwalunkwe tip ta' ċelluli, inklużi ċ-ċelluli staminali embrijoniċi, huma responsabilità 
nazzjonali. F'din il-proposta, dan il-prinċipju jinżamm, u dan ifisser li d-deċiżjonijiet dwar l-
iżvilupp, l-użu u/jew il-bejgħ ta' prodotti msejsa fuq kwalunkwe tip speċifiku ta' ċelluli tal-
bniedem jew ta' l-annimali se jibqgħu responsabilità nazzjonali. Dan huwa għal kollox 
konformi mad-Direttiva dwar il-kwalità u s-sikurezza tat-tessuti u taċ-ċelluli umani (Direttiva 
2004/23/KE).

EMENDI

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

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 5

(5) Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata 
għandhom jiġu rregolati safejn huma 
maħsuba għat-tqegħid fis-suq fl-Istati 
Membri u jew huma ppreparati b’mod 
industrijali jew immanifatturata b’metodu li 
jinvolvi proċess industrijali, fit-tifsir ta’ l-
Artikolu 2(1) għad-Direttiva 2001/83/KE. 
Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata it-
tnejn li huma ppreparati kompletament fi 
sptar, skond preskrizzjoni medika għal 
pazjent individwali, għandhom għalhekk 
ikunu esklużi mill-firxa ta’ applikazzjoni 

(5) Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata 
għandhom jiġu rregolati safejn huma 
maħsuba għat-tqegħid fis-suq fl-Istati 
Membri u jew huma ppreparati b’mod 
industrijali jew immanifatturati b’metodu li 
jinvolvi proċess industrijali, fit-tifsir ta’ l-
Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2001/83/KE. 
Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata 
ppreparati kompletament fi sptar fuq il-bażi 
ta' darba skond proċess speċifiku, mhux 
standardizzat u mhux kopert bi privattiva, u 
użati fi sptar, bil-għan li jimxu ma' riċetta
medika individwali għal pazjent individwali, 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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tar-Regolament preżenti. għandhom għalhekk ikunu esklużi mill-firxa 
ta’ applikazzjoni ta' dan ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Fejn l-isptarijiet jew istituzzjonijiet oħra jippreparaw prodotti billi jużaw proċess stabbilit 
biex joħolqu trattamenti għal pazjenti fuq bażi sistematika u  ta' rutina, għandu jkollhom 
jimxu mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Madanakollu, meta l-isptarijiet jipproduċu 
prodotti ta' terapija avvanzata għal skopijiet ta' riċerka jew fuq bażi eċċezzjonali ta' darba, 
m'għandux  ikollhom jikkonformaw mal-proċedura ċentralizzata ta' awtorizzazzjoni.

Emenda 2
PREMESSA 7 B (ġdida)

(7b) Id-Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill ta' l-4 ta' April 2001 
dwar it-taqrib tal-liġijiet, tar-regolamenti u 
tad-dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-
Istati Membri rigward l-implimentazzjoni 
ta’ prassi klinika tajba fit-twettiq tat-testijiet 
kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu 
tal-bniedem1 tipprojbixxi testijiet ta' 
terapija tal-ġeni li jirriżultaw f'modifiki 
għall-identità ġenetika tas-sekwenza taċ-
ċelluli ġerminali ta' suġġett. Id-Direttiva 
98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta' Lulju 1998 dwar il-ħarsien 
legali ta' l-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi2

tqis il-proċessi għat-tibdil ta' l-identità 
ġenetika tas-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali 
tal-bniedem bħala li ma jistgħux 
jinħarġulhom privattivi. Sabiex tiġi żgurata 
koerenza legali, dan ir-Regolament għandu 
jipprojbixxi kull awtorizzazzjoni ta' prodotti 
li jimmodifikaw l-identità ġenetika tas-
sekwenza taċ-ċelluli ġerminali tal-bnedmin.  
_____________ 
1 L 121, 1.5.2001, p. 34.
1 L 213, 30.7.1998, p. 13.

Ġustifikazzjoni

Kif jagħmluha ċara l-Artikoli 1 u 13 tal-Konvenzjoni ta' Oviedo, id-dinjità tal-bniedem tkun 
kompromessa meta l-wirt ta' l-identità ġenetika jiġi mibdul. Prodotti li la jkunu suġġetti kif 
inhu xieraq għal testijiet kliniċi skond id-Direttiva 2001/20/KE u lanqas ikunu jistgħu 
jinħarġulhom privattivi skond id-Direttiva 98/44/KE m'għandhomx ikunu eliġibbli għall-
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awtorizzazzjoni taħt  dan ir-regolament.

Emenda 3
PREMESSA 7 C (ġdida)

(7c) Dan ir-Regolament għandu 
jipprojbixxi kwalunkwe awtorizzazzjoni ta' 
prodotti derivati minn ibridi bniedem-
annimal jew minn kimeri jew li jkun fihom 
tessuti jew ċelluli li jkunu oriġinaw jew 
ikunu derivati minn ibridi bniedem-
annimal jew minn kimeri. Din id-
dispożizzjoni m'għandhiex teskludi t-
trapjant ta' ċelluli jew ta' tessuti somatiċi 
minn annimali għall-ġisem tal-bniedem 
għal skopijiet terapewtiċi, sakemm dan ma 
jfixkilx is-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali. 

Ġustifikazzjoni

L-integrità fiżika u mentali tal-persuna u d-dinjità umana għandhom ikunu rispettati, kif 
enfasizzat fl-Artikoli 1 u 3 tal-Karta tad-drittijiet fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. Il-
ħolqien ta' ibridi bniedem-annimal jew ta' kimeri huwa theddida għad-dritt ta' l-integrità tal-
persuna u vjolazzjoni tad-dinjità umana. Għalhekk, dan ir-regolament m'għandu jagħti l-
ebda awtorizzazzjoni għal prodotti li jkun fihom jew li jkunu oriġinaw minn ibridi bniedem-
annimal jew minn kimeri. Madanakollu, il-Ksenotrapjant għal skopijiet terapewtiċi 
m'għandux ikun eskluż, sakemm dan ma jfixkilx is-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali.

Emenda 4
PREMESSA 9

(9) L-evalwazzjoni ta’ prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata spiss teħtieġ għarfien 
espert speċifiku ħafna, li jmur ’l hemm mill-
qasam farmaċewtiku tradizzjonali u jkopri 
oqsma mal-linja ta’ demarkazzjoni ta’ setturi 
oħra bħall-bijoteknoloġija u l-mezzi mediċi
Għal din ir-raġuni, huwa xieraq li jinħoloq, 
fi ħdan l-Aġenzija, Kumitat għat-Terapiji 
Avvanzati, li miegħu il-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman ta’ l-
Aġenzija għandu jikkonsulta dwar il-
valutazzjoni ta’ data relatata ma’ prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata, qabel ma 
joħroġ l-opinjoni xjentifika finali tiegħu.

(9) L-evalwazzjoni ta’ prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata spiss teħtieġ għarfien 
espert speċifiku ħafna, li jmur ’l hemm mill-
qasam farmaċewtiku tradizzjonali u jkopri 
oqsma mal-linja ta’ demarkazzjoni ta’ setturi 
oħra bħall-bijoteknoloġija u l-mezzi mediċi.
Għal din ir-raġuni, huwa xieraq li jinħoloq, 
fi ħdan l-Aġenzija, Kumitat għat-Terapiji 
Avvanzati, li għandu jkun responsabbli 
għat-tħejjija ta' abbozz ta' opinjoni dwar il-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja ta' kull 
prodott mediċinali ta' terapija avvanzata 
għall-approvazzjoni finali mill-Kumitat 
għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman 
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Barra minn hekk, il-Kumitat tat-terapiji
Avvanzati jista’ jiġi kkonsultat dwar l-
evalwazzjoni ta’ kull prodott mediċinali li 
jeħtieġ esperjenza speċifika li taqa’ fl-
ambitu tal-kompetenza tagħhom.

ta’ l-Aġenzija. Barra minn hekk, il-Kumitat 
tat-Terapiji Avvanzati għandu jiġi 
kkonsultat dwar l-evalwazzjoni ta’ kull 
prodott mediċinali li jeħtieġ esperjenza 
speċifika li taqa’ fl-ambitu tal-kompetenza 
tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-karattru speċifiku ħafna u uniku tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, 
jiġi stabbilit Kumitat ġdid għat-Terapiji Avvanzati fi ħdan l-EMEA u jkun magħmul minn 
esperti bi kwalifiki jew esperjenzi speċifiċi f'dan il-qasam innovattiv ħafna u li qiegħed 
jiżviluppa malajr. Għalhekk, l-istruttura l-ġdida għandha tkun responsabbli biex tfassal 
opinjoni dwar il-kwalità, is-sikurezza, u l-effikaċja tal-prodotti għall-approvazzjoni finali mis-
CHMP. Barra minn hekk, il-kumitat għandu jkun ikkonsultat għall-evalwazzjoni ta' prodotti 
oħrajn li jaqgħu taħt il-kompetenza tiegħu.

Emenda 5
PREMESSA 9 A (ġdida)

(9a) Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati 
għandu jagħti pariri lill-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman dwar 
jekk prodott jaqbilx mad-definizzjoni ta' 
prodott mediċinali ta' terapija avvanzata.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-kompetenza speċifika tiegħu fil-prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata, il-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jgħin lis-CHMP fil-ħidma ta' klassifikazzjoni tiegħu 
dwar jekk prodott ikunx prodott mediċinali ta' terapija avvanzata jew le.

Emenda 6
PREMESSA 14

(14) Bħala kwistjoni ta’ prinċipju, ċelluli u 
tessuti umani kkontenuti fi prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata 
għandhom jinkisbu permezz ta’ donazzjoni 
volontarja u bla ħlas. Id-donazzjonijiet 
volontarji u bla ħlas ta’ ċelluli u tessuti 
huma fattur li jista’ jikkontribwixxi għal 
standards ta’ sigurtà għolja ta’ tessuti u 
ċelluli u għalhekk għall-protezzjoni tas-

imħassra
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saħħa tal-bniedem.

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa tista' titħassar b'konsegwenza ta' l-introduzzjoni tal-premessa ġdida 7a u ta' 
l-artikoli l-ġodda 3a u 28a.

Emenda 7
PREMESSA 16

(16) Il-manifattura ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata għandha tikkonforma 
mal-prinċipji ta’ prassi tal-manifattura tajba, 
kif stabbiliti fid-Direttiva tal-Kummissjoni 
2003/94/KE tat-8 ta’ Ottubru 2003 li 
tistabbilixxi l-prinċipji u l-linji gwida ta’ 
prassi tal-manifattura tajba fir-rigward ta’ 
prodotti mediċinali għall-użu uman u 
prodotti mediċinali investigattivi għall-użu 
uman. Barra minn hekk, għandhom jitfasslu 
linji gwida speċifiċi għall-prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata, sabiex 
jirriflettu kif jixraq in-natura partikulari tal-
proċess ta’ manifattura tagħhom.

(16) Il-manifattura ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata għandha tikkonforma 
mal-prinċipji ta’ prassi tal-manifattura tajba, 
kif stabbiliti fid-Direttiva tal-Kummissjoni 
2003/94/KE tat-8 ta’ Ottubru 2003 li 
tistabbilixxi l-prinċipji u l-linji gwida ta’ 
prassi tal-manifattura tajba fir-rigward ta’ 
prodotti mediċinali għall-użu uman u 
prodotti mediċinali għall-użu uman li jkunu 
fil-fażi ta' l-esperimentazzjoni, u adattati 
fejn xieraq sabiex jagħtu kas ta' 
karatteristiċi speċifiċi ta' prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata, b'mod 
speċjali ta' prodotti ta' l-inġinerija tat-
tessuti. Barra minn hekk, għandhom jitfasslu 
linji gwida speċifiċi għall-prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata, sabiex 
jirriflettu kif jixraq in-natura partikulari tal-
proċess ta’ manifattura tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipji eżistenti ta' Manifattura Tajba stabbiliti mid-Direttiva 2003/94/KE tista' ma tkunx 
xierqa għall-aħħar fir-rigward ta' prodotti ta' terapija avvanzata. Ikun f'loku li ssir Direttiva 
ġdida tal-GMP li tkun tiffoka b'mod speċjali fuq prodotti ta' terapija avvanzata u mhux 
sempliċiment gwida dwar il-GMP eżistenti.

Emenda 8
PREMESSA 24

(24) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
xjentifiċi u tekniċi, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta kull bidla 
neċessarja fir-rigward ta’ rekwiżiti tekniċi 
għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali 

(24) Sabiex jiġu kkunsidrati l-iżviluppi 
xjentifiċi u tekniċi, il-Kummissjoni għandu 
jkollha s-setgħa li tadotta kull bidla 
neċessarja fir-rigward ta’ rekwiżiti tekniċi 
għal applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq ta’ prodotti mediċinali 
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ta’ terapija avvanzata, u s-sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott, tikkettjar u fuljett 
tal-pakkeġġ.

ta’ terapija avvanzata, u għas-sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott, għat-tikkettjar u 
għall-fuljett tal-pakkett. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li t-tagħrif rilevanti dwar 
miżuri previsti tkun disponibbli mingħajr 
dewmien għal min ikun interessat.

Ġustifikazzjoni

Li wieħed ikun jaf minn qabel ir-regolamenti futuri huwa ta' importanza kbira ħafna għall-
industrija sabiex din tkun tista' minfuqa fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp u f'dak tal-
produzzjoni. Għaldaqstant, it-tagħrif rileventi dwar miżuri maħsuba għandu jsir magħruf 
malajr kemm jista' jkun.

Emenda 9
PREMESSA 25

(25) Għandhom isiru dispożizzjonijiet dwar 
it-twettiq ta’ dan ir-Regolament wara li tkun 
inkisbet l-esperjenza, b’attenzjoni partikulari 
għat-tipi differenti ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata li huma awtorizzati.

(25) Għandhom isiru dispożizzjonijiet dwar 
it-twettiq ta’ dan ir-Regolament wara li tkun 
inkisbet l-esperjenza, b’attenzjoni partikulari 
għat-tipi differenti ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata li huma awtorizzati u 
għall-miżuri li jipprovdu għalihom il-
Kapitolu 6 u l-Artikoli 9, 14(9) u 70(2) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandu jkopri l-ambitu kollu tar-
regolament preżenti, inklużi l-miżuri ta' inċentivi għall-SMEs, l-approvazzjonijiet bi 
proċedura mgħaġġla u l-proċedura ta' appell.

Emenda 10
ARTIKOLU 1 A (ġdid)

Artikolu 1a
Esklużjoni mill-firxa ta' l-applikazzjoni

Dan ir-Regolament m'għandux japplika 
għal kwalunkwe prodott mediċinali ta' 
terapija avvanzata ppreparat għal kollox fi 
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sptar fuq bażi ta' darba skond proċess 
speċifiku, mhux standardizzat u mhux 
kopert bi privattiva, u użat fi sptar sabiex 
jimxi ma' riċetta medika individwali għal 
pazjent individwali.

Ġustifikazzjoni

Fejn l-isptarijiet jew istituzzjonijiet oħrajn jippreparaw prodotti billi jużaw proċess stabbilit 
biex joħolqu trattamenti għal pazjenti fuq bażi sistematika u ta' rutina, għandu jkollhom jimxu 
mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, billi jiżguraw il-kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja 
tal-prodotti. Madankollu, meta l-isptarijiet jipproduċu prodotti ta' terapija avvanzata għal 
skopijiet ta' riċerka jew fuq bażi eċċezzjonali ta' darba, m'għandux ikollhom jikkonformaw 
mal-proċess ċentralizzat ta' awtorizzazzjoni. Sabiex wieħed jiżgura l-koerenza ma' l-Artikolu 
28, paragrafu 1, qed nintroduċu l-esklużjoni mill-firxa ta' l-applikazzjoni fir-Regolament 
preżenti.

Emenda 11
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, PUNT (D), INĊIŻ 1 A (ġdid)

- il-parti taċ-ċelluli jew tat-tessuti tagħha 
jkun fiha ċelluli jew tessuti vijabbli; jew

Ġustifikazzjoni

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-iżjed kriterju importanti fid-definizzjoni ta' prodott 
mediċinali ta’ terapija avvanzata mħallat għandu jkun il-vijabilità tal-parti ċellulari jew tat-
tessuti tiegħu. Għas-sigurtà tal-pazjent u għall-istandards għoljin ta' l-evalwazzjoni ta' 
prodott, prodott imħallat għandu dejjem ikun ikklassifikat bħala prodott mediċinali ta' 
terapija avvanzata meta jkollu tessuti jew ċelluli vijabbli.

Emenda 12
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, PUNT (D), INĊIŻ 2

- u l-parti ċellulari jew tat-tessut tiegħu 
għandu jaġixxi fuq il-ġisem uman b’azzjoni 
li ma tistax tiġi kkunsidrata bħala anċillari
għal dik tat-tagħmir li jissemma.

-  il-parti ċellulari jew tat-tessut tiegħu li 
jkollha ċelluli jew tessuti mhux vijabbli
għandha tkun kapaċi taġixxi fuq il-ġisem 
uman b’azzjoni li tista' tiġi kkunsidrata 
bħala essenzjali għal dik tat-tagħmir li 
jissemma.

Ġustifikazzjoni

Prodott ikkombinat għandu dejjem ikun ikkunsidrat bħala prodott mediċinali ta' terapija 
avvanzata meta jkun fih ċelluli jew tessuti mhux vijabbli li jaġixxu fuq il-ġisem uman b’mod li 
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jitqies bħala essenzjali fir-rigward ta' l-azzjoni tal-parti tat-tagħmir tal-prodott inkwistjoni. 

Emenda 13
ARTIKOLU 3 A (ġdid)

Artikolu 3a
Projbizzjoni fuq il-kummerċjalizzazzjoni 

tal-ġisem uman
Fejn prodott mediċinali ta' terapija 
avvanzata jkun fih tessuti jew ċelluli 
umani, kull stadju tal-proċedura ta' l-
awtorizzazzjoni għandu jitwettaq skond il-
prinċipju li ma ssirx kummerċjalizzazzjoni 
tal-ġisem uman jew tal-partijiet tiegħu 
fihom infushom. Għal dan il-għan, u għall-
finijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li:
- id-donazzjoni ta' tessuti u ċelluli umani 

tkun volontarja u bla ħlas u ssir bir-rieda 
ħielsa tad-donatur u bla ħlas minbarra l-
kumpens; u
- il-ksib ta' tessuti u ċelluli jsir bla skop ta' 
qligħ.

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi mgħaġġla fil-bijoteknoloġija u fil-bijomediċina m'għandhomx jikkompromettu l-
ħarsien tad-drittijiet fundamentali. Dawn id-drittijiet, inkluż id-dritt għall-integrità tal-
persuna, huma stipulati fil-Konvenzjoni ta' Oviedo kif ukoll fil-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali. Dawn l-istandards jistgħu jinżammu biss jekk jitħarsu bir-reqqa waqt kull 
stadju tal-proċess ta' l-awtorizzazzjoni. Għalhekk, l-EMEA għandha tkun suġġetta għal dan l-
obbligu speċifiku. L-Istati Membri għandhom ikunu obbligati jiżguraw donazzjoni volontarja 
u bla ħlas u jiggarantixxu l-ksib ta' tessuti u ta' ċelluli bla skop ta' qligħ.

Emenda 14
ARTIKOLU 3 B (ġdid)

Artikolu 3b
Projbizzjoni fuq prodotti li jimmodifikaw is-
sekwenza taċ-ċelluli ġerminali tal-bniedem 
M'għandha tingħata l-ebda awtorizzazzjoni 
għal prodotti li jimmodifikaw l-identità 
ġenetika tas-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali 
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tal-bnedmin.

Ġustifikazzjoni

Kif jagħmluha ċara l-Artikoli 1 u 13 tal-Konvenzjoni ta' Oviedo, meta l-wirt ta' l-identità 
ġenetika jinbidel, id-dinjità umana tkun kompromessa. Prodotti li la jkunu suġġetti kif xieraq 
għat-testijiet kliniċi skond id-Direttiva 2001/20/KE u li legalment lanqas tkun tista' 
tinħarġilhom privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE m'għandhomx ikunu eliġibbli għall-
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament.

Emenda 15
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 3

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal linji 
gwida dettaljati dwar prassi klinika tajba li 
hija speċifika għall-prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata.

3. Il-Kummissjoni għandha tfassal linji 
gwida dettaljati dwar proċeduri ta' 
awtorizzazzjoni għat-testijiet kliniċi u dwar
prassi klinika tajba li tkun speċifika għall-
prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata u 
b'mod partikulari għall-prodotti ta' l-
inġinerija tat-tessuti.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrikonoxxi li b'mod  partikulari għal prodotti ta' l-inġinerija tat-tessuti li 
għalihom illum m'hemmx leġiżlazzjoni u għalhekk lanqas linji gwida, hemm bżonn li dawn 
jiġu żviluppati, mhux biss fir-rigward ta' Prassi Klinika Tajba iżda wkoll fir-rigward ta' 
awtorizzazzjonijiet ta' testijiet kliniċi.

Emenda 16
ARTIKOLU 9, PARAGRAFU 3

3. Il-pariri mogħtija mill-Kumitat għat-
Terapiji Avvanzati taħt il-paragrafu 1 
għandhom jintbagħtu liċ-Chairman tal-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu 
Uman f’ ħin utli biex jiġi żgurat li tintlaħaq 
id-data ta’ skadenza stipulata fl-Artikolu 
6(3) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

3. L-abbozz ta' opinjoni mogħti mill-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati taħt il-
paragrafu 1 għandhom jintbagħtu liċ-
chairman tal-Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu Uman f'ħin opportun
biex jiġi żgurat li tintlaħaq id-data ta’ 
skadenza stipulata fl-Artikolu 6(3) jew 9(2)
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-karattru speċifiku ħafna u uniku tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, 
qed jinħoloq Kumitat għat-Terapiji Avvanzati ġdid fi ħdan l-EMEA,  magħmul minn esperti li 
jkollhom kwalifiki jew esperjenzi speċifiċi f'dan il-qasam innovattiv ħafna u li qiegħed 
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jiżviluppa malajr. Għalhekk, din l-istruttura l-ġdida għandha tkun responsabbli biex għat-
tfassil ta' opinjoni dwar il-kwalità, is-sikurezza, u l-effikaċja tal-prodotti għall-approvazzjoni 
finali mill-CHMP. L-abbozz ta' opinjoni għandu jingħata puntwalment ħalli l-iskadenza 
stipulata fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tkun tista' tintlaħaq ukoll.

Emenda 17
ARTIKOLU 9, PARAGRAFU 4

4. Fejn l-opinjoni xjentifika dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata mogħtija 
mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali 
għall-Użu Uman taħt l-Artikolu 5, il-
paragrafi 2 u 3 tar-Regolament (KE) Nru 
726/2004 ma tkunx konformi mal-parir tal-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati, il-Kumitat 
għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman 
għandu jżid anness ma’ l-opinjoni tiegħu bi 
spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet 
xjentifiċi għad-differenzi.

4. Fejn l-opinjoni xjentifika dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata mogħtija 
mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali 
għall-Użu Uman skond l-Artikolu 5(2) u (3)
tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 ma 
tkunx konformi ma' l-abbozz ta' opinjoni
tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati, il-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu 
Uman għandu jżid anness ma’ l-opinjoni 
tiegħu bi spjegazzjoni dettaljata tar-
raġunijiet xjentifiċi għad-differenzi.

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda ta' l-Artikolu 9, paragrafu 3.

Emenda 18
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 1

1. Fejn għandhom x’jaqsmu prodotti
mediċinali ta’ terapija avvanzata mħallta, il-
prodott sħiħ, inkluż kull xorta ta’ tagħmir 
mediku jew ta’ tagħmir mediku attiv li 
jiddaħħal fil-ġisem inkorporat fil-prodott 
mediċinali, għandu jiġi evalwat mill-
Aġenzija.

1. Fejn ikollu x’jaqsam prodott mediċinali 
ta’ terapija avvanzata mħallat, il-prodott 
sħiħ, inkluż kull xorta ta’ tagħmir mediku 
jew ta’ tagħmir mediku attiv li jiddaħħal fil-
ġisem inkorporat fil-prodott mediċinali, 
għandu jkun suġġett għal evalwazzjoni 
finali mill-Aġenzija.

Ġustifikazzjoni

Skond il-paragrafu 2, tagħmir mediku jew it-tagħmir mediku attiv ta' prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata mħallta li jiddaħħal fil-ġisem għandhom jiġu evalwati minn korp 
innotifikat sabiex ikun jista’ jittieħed vantaġġ mill-esperjenza speċifika u estensiva tiegħu. L-
evalwazzjoni finali għandha ssir mill-Aġenzija li għandha tinkorpora l-evalwazzjoni ta' korp 
innotifikat fl-opinjoni finali tagħha.
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Emenda 19
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 2

2. 2. Fejn il-mezz mediku jew il-mezz 
mediku attiv li jiddaħħal fil-ġisem li huwa 
parti minn prodott mediċinali ta’ terapija 
avvanzata mħallat ikun diġà ġie vvalutat
minn korp notifikat f’konformità mad-
Direttiva 93/42/KEE jew id-Direttiva 
90/385/KEE, l-Aġenzija għandha 
tikkunsidra r-riżultati ta’ dik il-valutazzjoni 
fl-evalwazzjoni tagħha tal-prodott 
mediċinali partikulari.

2. L-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodott 
mediċinali ta’ terapija avvanzata mħallat 
għandu jinkludi evalwazzjoni minn korp 
notifikat flimkien ma' l-applikant
f’konformità mad-Direttiva 93/42/KEE jew 
id-Direttiva 90/385/KEE tat-tagħmir 
mediku jew tat-tagħmir mediku attiv li 
jiddaħħal fil-ġisem li jifforma parti mill-
prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata 
mħallat. L-Aġenzija għandha tinkorpora r-
riżultati ta’ dik il-valutazzjoni fl-
evalwazzjoni tagħha tal-prodott mediċinali 
partikulari.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-esperjenza vasta u l-għarfien espert tal-korpi notifikati fir-rigward ta'  l-
evalwazzjoni tat-tagħmir mediku jew tat-tagħmir mediku attiv li jiddaħħal fil-ġisem tibqa' tiġi 
utilizzata kontinwament, il-korpi notifikati għandhom jevalwaw it-tagħmir mediku jew it-
tagħmir mediku attiv li jiddaħħal fil-ġisem li jifforma parti mill-prodott mediċinali ta’ terapija 
avvanzata mħallat. L-Aġenzija għandha tinkorpora dawn l-evalwazzjonijiet fl-evalwazzjoni 
finali tagħha tal-prodott imħallat skond il-paragrafu 1.

Emenda 20
ARTIKOLU 14, PARAGRAFU 2

2. Il-fuljett tal-pakkettgħandu jirrifletti r-
riżultati ta’ konsultazzjonijiet ma’ gruppi 
ta’ pazjenti magħżula sabiex jiġi żgurat li 
hu leġġibbli, ċar u faċli biex jintuża.

2. Fejn il-prodotti jkunu applikati b'mod 
esklussiv lil pazjenti minn persuni li 
jipprattikaw il-mediċina, is-sommarju tal-
karatteristiċi tal-prodott skond l-Artikolu 11 
tad-Direttiva 2001/83/KE jista' jintuża
bħala fuljett tal-pakkett. 

Ġustifikazzjoni
Billi l-maġġoranza l-kbira tal-Prodotti Mediċinali ta' Terapija Avvanzata mhix se tiġi f'idejn 
il-pazjenti iżda se tkun applikata b'mod dirett minn persuni li jipprattikaw il-mediċina, tagħrif 
dwar it-terapija, b'mod speċjali f'każi ta' prodotti ta' natura awtologa, irid jingħata lill-
pazjenti anke qabel jitneħħa l-materjal tal-bidu. Għalhekk għandha tiġi introdotta l-
possibilità li s-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott jintuża bħala fuljett tal-pakkett.

Minħabba li l-pakkett mhux se jiġi f'idejn il-pazjenti, il-bżonn ta' konsultazzjoni ma' gruppi ta’ 
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pazjenti magħżula jista' jitneħħa.

Emenda 21
ARTIKOLU 15, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 1

2. Fejn hemm lok ta’ tħassib partikulari, il-
Kummissjoni tista’, fuq parir ta’ l-Aġenzija, 
tesiġi li bħala parti mill-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq li titwaqqaf sistema ta’ 
mmaniġġjar tar-riskji, li jkun magħmul 
apposta għall-identifikazzjoni, l-prevenzjoni 
jew il-mitigazzjoni tar-riskji li huma relatati 
mal-prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata, jew li jsiru studji speċifiċi ta’ 
wara t-tqegħhid fis-suq mid-detentur ta’ l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u 
jintbagħtu għall-eżami ta’ l-Aġenzija.

2. Fejn hemm lok ta’ tħassib partikulari, il-
Kummissjoni għandha, fuq parir ta’ l-
Aġenzija, tesiġi li bħala parti mill-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
titwaqqaf sistema ta’ mmaniġġjar tar-riskji, 
li jkun magħmul apposta għall-
identifikazzjoni, l-prevenzjoni jew il-
mitigazzjoni tar-riskji li huma relatati mal-
prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, 
jew li jsiru studji speċifiċi ta’ wara t-
tqegħhid fis-suq mid-detentur ta’ l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u 
jintbagħtu għall-eżami ta’ l-Aġenzija.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-effettività tas-sistema ta’ l-immaniġġjar tar-riskji, il-Kummissjoni 
għandu jkollha obbligu li tirrikjedi li jittieħdu l-miżuri neċessarji meta jkun hemm lok għal 
tħassib.

Emenda 22
ARTIKOLU 15, PARAGRAFU 4

4. L-Aġenzija għandha tfassal linji gwida 
dettaljati relatati ma’ l-applikazzjoni tal-
paragrafi 1,2 u 3.

4. L-Aġenzija għandha tfassal linji gwida 
dettaljati relatati ma’ l-applikazzjoni tal-
paragrafi 1,2 u 3. Għandhom ikunu bbażati 
fuq il-prinċipji tal-koperazzjoni regolatorja 
u tad-djalogu ma' min f'ismu tkun 
maħruġa l-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Meta jitfasslu l-linji gwida tas-sistema ta' l-immaniġġjar tar-riskji wara l-awtorizzazzjoni, 
għandhom ikunu applikati prinċipji ta' koperazzjoni regulatorja u ta' djalogu ma' min f'ismu 
tkun maħruġa l-awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni, sabiex il-kompetenzi limitati 
f'dan il-qasam ikunu jistgħu jitpoġġew flimkien għall-użu komuni.
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Emenda 23
ARTIKOLU 17, PARAGRAFU 2

2. 2. B’deroga mill-Artikolu 8(1) tar-
Regolament (KE) Nru 297/95, tnaqqis ta’ 
90% għandu japplika mill-ħlas pagabbli lill-
Aġenzija għal kull parir imsemmi fil-
paragrafu 1 u fl-Artikolu 57(1)(n) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 fir-rigward 
tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

2. B’deroga mill-Artikolu 8(1) tar-
Regolament (KE) Nru 297/95, tnaqqis ta’ 
95% għall-intrapriżi ta' daqs żgħir jew 
medju u tnaqqis ta' 80% għal applikanti 
oħrajn għandu japplika mill-ħlas pagabbli 
lill-Aġenzija għal kull parir imsemmi fil-
paragrafu 1 u fl-Artikolu 57(1)(n) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 fir-rigward 
tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament ifittex li jinkoraġġixxi u jappoġġja lill-SMEs fl-iżvilupp ta' l-ATMPs.
Għalhekk, għandhom jiddaħħlu eżenzjonijiet speċjali mill-ħlas għall-SMEs għal pariri 
xjentifiċi. Il-5% tal-ħlas bażiku li għandhom ikopru l-SMEs infushom huwa ammont 
simboliku, sabiex jiġi evitat kwalunkwe abbuż mis-sistema. Sabiex jiġu appoġġjati applikanti 
li m'humiex SMEs u sabiex tiġi żgurata l-kompetittività tas-settur kollu, għandu jiġi applikat 
tnaqqis ta' 70% lill-kumpaniji kollha, irrispettivament mid-daqs tagħhom.

Emenda 24
ARTIKOLU 18, PARAGRAFU 1

1. Kull applikant li jkun qed jiżviluppa 
prodott ibbażat fuq ċelluli jew tessuti jista’ 
jitlob rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija 
sabiex jiddetermina jekk il-prodott riferut 
jaqax, għal raġunijiet xjentifiċi, fid-
definizzjoni ta’ prodott mediċinali ta’ 
terapija avvanzata. L-Aġenzija għandha 
tagħti r-rakkomandazzjoni tagħha wara 
konsultazzjoni mal-Kummissjoni.

1. Kull applikant li jkun qed jiżviluppa 
prodott ibbażat fuq ċelluli jew tessuti jista’ 
jitlob rakkomandazzjoni ta’ l-Aġenzija 
sabiex jiddetermina jekk il-prodott riferut 
jaqax, għal raġunijiet xjentifiċi, fid-
definizzjoni ta’ prodott mediċinali ta’ 
terapija avvanzata. L-Aġenzija għandha 
tagħti r-rakkomandazzjoni tagħha wara 
konsultazzjoni mal-Kumitat għat-Terapiji 
Avvanzati u mal-Kummissjoni, fi żmien 60 
jum mill-wasla tat-talba.

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tipprevedi li applikant jikseb risposta ċara dwar il-klassifikazzjoni tal-
prodott konċernat fil-ħin, u b'hekk jitħaffef l-ippjanar tan-negozju u l-iżvilupp ulterjuri tal-
prodott.
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Emenda 25
ARTIKOLU 19 A (ġdid)

Artikolu 19a
Inċentivi għal intrapriżi bijoteknoloġiċi ta' 

daqs żgħir u medju
1. Il-manifatturi ta' prodotti mediċinali ta' 
terapija avvanzata li jħaddmu mhux iżjed 
minn 500 persuna u li ma jdawrux aktar 
minn EUR 100 miljun, jew li jkollhom total 
fil-karta tal-bilanċ li ma jaqbiżx is-EUR 70 
miljun, għandhom ikunu eliġibbli għall-
inċentivi kollha mogħtija lill-intrapriżi ta' 
daqs żgħir jew medju skond ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-
definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u 
medji1.
2. L-istess għandu japplika għal intrapriża 
li intrapriżi oħrajn ikollhom sa 50% 
interess fiha u li tinvesti iżjed minn 15% 
tal-fatturat annwali tagħha f'attivitajiet ta' 
riċerka u żvilupp.
_________________ 
1 L 124, 20.5.2003, p. 36.

Ġustifikazzjoni

Ħafna intrapriżi bijoteknoloġiċi li għadhom jibdew isibuha iebsa biex jilħqu l-kriterji għal 
SME. Waħda mir-raġunijiet hija li xirja jew bejgħ ta' privattiva jew ta' pjattaforma 
teknoloġika tista' tiġġenera fatturat kbir ta' darba li jaqbeż il-limitazzjonijiet ta' bħalissa. 
Raġuni oħra hi li ħafna intrapriżi m'humiex konformi mal-kriterji kurrenti ta' indipendenza 
(interessi taħt il-25%), minħabba li bnew alleanzi ma' kumpaniji oħrajn. Dawn il-problemi 
x'aktarx ikollhom l-ikbar rilevanza għal intrapriżi bijoteknoloġiċi. Madankollu, dawn il-
kumpaniji għandhom igawdu minn kundizzjonijiet finanzjarji iżjed favorevoli.

Emenda 26
ARTIKOLU 19 B (ġdid)

Artikolu 19b
Tnaqqis tal-ħlas għall-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni 
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1. Il-ħlas għall-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu jitnaqqas 
għal 50% jekk l-applikant ikun jista' 
jipprova li hemm interess pubbliku 
partikulari fil-Komunità fil-prodott 
mediċinali ta' terapija avvanzata jew jekk 
id-dħul mistenni mill-investiment  fil-
kummerċjalizzazzjoni ta' tali prodott ikun 
żgħir.
2. L-ewwel paragrafu għandu japplika 
wkoll għal ħlasijiet għal attivitajiet ta' wara 
l-awtorizzazzjoni li jsiru mill-Aġenzija fl-
ewwel sena ta' wara l-ħruġ ta' l-
awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodott mediċinali.
3. Fil-każ ta' intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju jew ta' intrapriżi li ma jħaddmux 
iżjed minn 500 persuna u li ma jdawrux 
aktar minn EUR 100 miljun, jew li t-total 
fil-karta tal-bilanċ tagħhom ma jaqbiżx is-
EUR 70 miljun, l-ewwel paragrafu għandu 
japplika wkoll mingħajr limitu ta' żmien 
għall-ħlasijiet għal attivitajiet li jsiru mill-
Aġenzija wara l-awtorizzazzjoni.
4. Fil-każ ta' intrapriża li intrapriżi oħra 
jkollhom sa 50% interess fiha u li tinvesti 
iżjed minn 15% tal-fatturat annwali tagħha 
f'attivitajiet ta' riċerka u żvilupp, l-ewwel 
paragrafu għandu japplika wkoll mingħajr 
limitu ta' żmien għall-ħlasijiet għal 
attivitajiet li jsiru mill-Aġenzija wara l-
awtorizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis fil-ħlas għall-awtorizzazzjonijiet għall-kummerċjalizzazzjoni huwa neċessarju fil-każi 
ta' ATMPs li jaqdu l-interess pubbliku bħal mediċini orfni jew fejn l-applikant tkun SME.
Għal dawk il-prodotti u intrapriżi l-proċedura ċentralizzata hija piż amministrattiv kbir li 
għandu jitħaffef permezz ta' ħlasijiet imnaqqsa kemm jista' jkun. It-tnaqqis stipulat fil-prezz 
huwa neċessarju wkoll fil-każ ta' ATMPs awtologi u ta' dawk għal użu intenzjonat għax dawn 
il-prodotti jistgħu jiġu introdotti fis-suq biss sa ċertu punt.

Emenda 27
ARTIKOLU 21, PARAGRAFU 1 , PUNT (C)
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(c) erba’ membri maħtura mill-
Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ sejħa pubblika 
għall-espressjoni ta’ interess, li tnejn 
minnhom jirrappreżentaw kirurgi u t-tnejn 
l-oħra jirrappreżentaw assoċjazzjonijiet tal-
pazjenti.

(c) żewġ membri u tnejn oħra li jalternaw 
magħhom, maħtura mill-Kummissjoni, fuq 
il-bażi ta’ sejħa pubblika għall-espressjoni 
ta’ interess u wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, biex jirrappreżentaw 
lit-tobba;

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu koperti l-oqsma mediċi kollha li jista' jkollhom x'jaqsmu magħhom it-terapiji 
avvanzati, għandhom ikunu rrappreżentati fil-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati kompetenzi 
mediċi aktar ġenerali, jiġifieri t-tobba.g Barra minn dan, bl-introduzzjoni tal-membri li 
jalternaw, nixtiequ niżguraw rappreżentanza permanenti tal-gruppi involuti. Il-ħatra ta' dawn 
il-membri u ta' dawk li jalternaw magħhom għandha ssir b'konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew.

Emenda 28
ARTIKOLU 21, PARAGRAFU 1, PUNT (C A) (ġdid)

(ca) żewġ membri u tnejn oħra li jalternaw 
magħhom, maħtura mill-Kummissjoni, fuq 
il-bażi ta’ sejħa pubblika għall-espressjoni 
ta’ interess u wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, biex jirrappreżentaw 
lill-assoċjazzjonijiet tal-pazjenti.

Ġustifikazzjoni

Bl-introduzzjoni tal-membri li jalternaw, nixtiequ niżguraw rappreżentanza permanenti tal-
gruppi involuti. Il-ħatra ta' dawn il-membri u ta' dawk li jalternaw magħhom għandha ssir 
b'konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew.

Emenda 29
ARTIKOLU 21, PARAGRAFU 2

2. Il-membri kollha tal-Kumitat għat-
Terapiji Avvanzati għandhom jintgħażlu 
għall-kwalifiki xjentifiċi jew l-esperjenza 
tagħhom fir-rigward ta’ prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata. Għall-fini tal-punt (b) 
tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw, taħt il-koordinazzjoni tad-
Direttur Eżekuttiv ta’ l-Aġenzija, sabiex 
jiżguraw li l-kompożizzjoni aħħarija tal-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati tkopri kif 

2. Il-membri u dawk li jalternaw magħhom
kollha tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati 
għandhom jintgħażlu għall-kwalifiki 
xjentifiċi jew l-esperjenza tagħhom fir-
rigward ta’ prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata. Għall-finijiet tal-punt (b) tal-
paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom 
jikkooperaw, taħt il-koordinazzjoni tad-
Direttur Eżekuttiv ta’ l-Aġenzija, sabiex 
jiżguraw li l-kompożizzjoni aħħarija tal-
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jixraq u b’mod bilanċjat l-oqsma xjentifiċi 
rilevanti għat-terapiji avvanzati, inklużi 
mezzi mediċi, inġinerija tat-tessuti, terapija 
tal-ġeni, terapija taċ-ċelluli, bijoteknoloġija, 
farmakoviġilanza, immaniġġjar tar-riskji u 
etika.

Kumitat għat-Terapiji Avvanzati tkopri kif 
jixraq u b’mod bilanċjat l-oqsma xjentifiċi 
rilevanti għat-terapiji avvanzati, inklużi 
mezzi mediċi, inġinerija tat-tessuti, terapija 
tal-ġeni, terapija taċ-ċelluli, bijoteknoloġija, 
farmakoviġilanza, immaniġġjar tar-riskji u 
etika.

Ġustifikazzjoni

Il-membri li jalternaw tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati, introdotti fil-paragrafu 1, 
għandhom jimxu  ma' l-istess kriterji ta' kwalifikazzjoni xjentifika jew esperjenza fil-qasam 
tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata bħall-membri tiegħu.

Emenda 30
ARTIKOLU 23, PUNT (A) 

(a) jagħti pariri lill-Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu Uman dwar kull data 
ġġenerata fl-iżvilupp ta’ prodott mediċinali 
ta’ terapija avvanzata, għall-formulazzjoni 
ta’ opinjoni fuq il-kwalità, is-sigurtà u l-
effikaċja tiegħu;

(a) ifassal abbozz ta' opinjoni dwar il-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja ta' 
prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata 
mibgħut għall-verifika; dan l-abbozz ta' 
opinjoni għandu jingħadda lill-Kumitat 
għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman 
għall-approvazzjoni. Il-Kumitat għat-
Terapiji Avvanzati għandu jagħti parir lill-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu Uman dwar kwalunkwe dejta 
ġġenerata fl-iżvilupp tal-prodott;

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat tat-Terapiji Avvanzati għandu jkun magħmul mill-aqwa esperti possibbli mill-Istati 
Membri. Għalhekk il-kompetenza tagħhom għandha tifforma l-bażi ta' kwalunkwe opinjoni 
mogħtija mis-CHMP.

Emenda 31
ARTIKOLU 23, PUNT (A A) (ġdid)

(aa) jagħti pariri lill-Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu Uman dwar l-emendi 
li jipprovdu għalihom l-Artikoli 4(2), 8, 19 
u 24;
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Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjoni tal-prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata spiss teħtieġ kompetenza 
speċifika ħafna, għal liema raġuni qed jinħoloq il-Kumitat speċjalizzat għat-Terapiji 
Avvanzati. Għaldaqstant, huwa loġiku li dan il-kumitat speċjalizzat għandu jkollu rwol ta' 
konsulenza fil-proċedura tal-komitoloġija sabiex jemenda l-Annessi u rekwiżiti tekniċi oħra.

Emenda 32
ARTIKOLU 23, PUNT (E A) (ġdid)

(ea) jagħti pariri dwar il-proċeduri dwar il-
pariri xjentifiċi msemmija fl-Artikolu 17;

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jkun magħmul mill-aqwa esperti possibbli mill-
Istati Membri. Għalhekk wieħed għandu jirrikorri għall-kompetenza tagħhom għal 
kwalunkwe parir li jingħata dwar prodott mediċinali ta' terapija avvanzata.

Emenda 33
ARTIKOLU 23, PUNT (E B) (ġdid)

(eb) jagħti pariri dwar il-klassifikazzjoni 
tal-prodotti kif imsemmi fl-Artikolu 18.

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jkun magħmul mill-aqwa esperti possibbli mill-
Istati Membri. Għalhekk wieħed għandu jirrikorri għall-kompetenza tagħhom għal 
kwalunkwe parir mogħti dwar il-klassifikazzjoni ta' prodott mediċinali ta' terapija avvanzata.

Emenda 34
ARTIKOLU 24

Il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura 
li tissemma fl-Artikolu 26(2), temenda l-
Annessi I sa IV sabiex tadattahom għall-
evoluzzjoni xjentifika u teknika.

Il-Kummissjoni għandha, skond il-proċedura 
li tissemma fl-Artikolu 26(2), temenda l-
Annessi II sa IV sabiex tadattahom għall-
evoluzzjoni xjentifika u teknika.
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Ġustifikazzjoni

L-Anness I fih definizzjoni fundamentali u sustanzjali. Għalhekk, m'għandux ikun suġġett għal 
xi bidliet permezz tal-komitoloġija. Jekk ikunu meħtieġa xi bidliet minħabba progress 
xjentifiku, dawn għandhom ikunu adottati permezz ta' kodeċiżjoni li tkun tinvolvi b'mod sħiħ 
lill-Parlament Ewropew. 

Emenda 35
ARTIKOLU 25

Fi żmien 5 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport ġenerali dwar l-
applikazzjoni tagħha, li għandu jinkludi 
informazzjoni komprensiva dwar it-tipi 
differenti ta’ prodotti ta’ terapija avvanzata li 
huma awtorizzati skond ir-Regolament.

Fi żmien 5 snin mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika rapport ġenerali dwar l-
applikazzjoni tiegħu, li għandu jinkludi 
informazzjoni komprensiva dwar it-tipi 
differenti ta’ prodotti ta’ terapija avvanzata li 
huma awtorizzati skond ir-Regolament u 
dwar l-użu u l-effett tal-miżuri li jipprovdu 
għalihom il-Kapitolu 6 ta' dan ir-
regolament u l-Artikoli 9, 14(9) u 70(2) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004. Fuq il-
bażi ta' dak ir-rapport, il-Kummissjoni 
tista' tipproponi emendi għal dan ir-
Regolament u għal Regolament (KE) Nru 
726/2004.

Ġustifikazzjoni

Ir-rapport dwar l-implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament għandu jkopri l-ambitu kollu tar-
regolament preżenti, inklużi l-miżuri ta' inċentivi għall-SMEs, l-approvazzjonijiet bi 
proċedura mgħaġġla u l-proċedura ta' appell. Fuq il-bażi ta' dan ir-rapport, il-Kummissjoni 
għandha tagħmel evalwazzjoni mill-ġdid tad-dispożizzjonijiet ta' bħalissa u tipproponi emendi 
biex ittejjibhom, anki bil-ħsieb li tarmonizza d-dispożizzjonijiet u l-proċeduri differenti li 
bħalissa qed jintużaw fl-EMEA.

Emenda 36
ARTIKOLU 26, PARAGRAFU 2 A (ġdid)

2a. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li 
informazzjoni rilevanti dwar miżuri li 
huma maħsuba ssir disponibbli għall-
partijiet interessati kollha fi żmien xieraq.
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Ġustifikazzjoni

Dan huwa neċessarju sabiex jiġi żgurat li l-Industrija u partijiet interessati oħra jkunu 
involuti sa mill-bidu nett fl-elaborazzjoni tal-leġiżlazzjoni sekondarja kif ukoll tad-dokumenti 
ta' gwida. Dan huwa kunċett li diġà ġie introdott fil-leġiżlazzjoni Komunitarja (ara l-Artikolu 
15.5 tad-Direttiva 2004/22/KE tal-21 ta' Marzu 2004 dwar l-istrumenti tal-kejl).

Emenda 37
ARTIKOLU 27, PUNT 2

Anness, punt 1 a (Regolament (KE) Nru 726/2004)

“1a. Prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata, kif definiti fir-Regolament (KE) 
Nru […/tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (Ir-Regolament dwar Prodotti 
Mediċinali ta’ Terapija Avvanzata)].

“1a. Prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata, kif definiti fir-Regolament (KE) 
Nru […/tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (Ir-Regolament dwar Prodotti 
Mediċinali ta’ Terapija Avvanzata)],
minbarra prodotti mediċinali ta' terapija 
avvanzata għal użu awtologu jew għal użu 
intenzjonat li jkunu manifatturati u 
mqassmin fi Stat Membru wieħed u li 
għalihom l-Istat Membru jkun ikkunsidra 
l-proċedura nazzjonali għall-
awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
bħala alternattiva, għal perjodu ta' ħames 
snin wara l-għoti ta' l-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni fuq livell 
nazzjonali. Wara, ikun meħtieġ li ssir 
applikazzjoni għat-tiġdid fi ħdan il-
proċedura ċentralizzata bl-effett li wara t-
tiġdid l-awtorizzazzjoni nazzjonali għall-
kummerċjalizzazzjoni ssir awtorizzazzjoni 
ċentralizzata ta' kummerċjalizzazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitħaffef l-istadju tad-dħul fis-suq ta' ħafna SMEs li jkunu jridu jikkummerċjalizzaw il-
prodott tagħhom fi stat membru wieħed biss, għandha ssir possibbli awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni fuq livell nazzjonali għal prodotti kkummerċjalizzati fuq livell 
nazzjonali.
Din l-awtorizzazzjoni nazzjonali għall-kummerċjalizzazzjoni għandha tkun limitata għal 
perjodu ta' ħames snin.
It-tiġdid wara dan l-ewwel perjodu ta' ħames snin jista' jsir permezz ta' awtorizzazzjoni 
ċentralizzata għall-kummerċjalizzazzjoni.
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Emenda 38
ARTIKOLU 28, PUNT 1

Artikolu 3, paragrafu 7 (Direttiva 2001/83/KE)

"7. Kull prodott mediċinali ta’ terapija 
avvanzata, kif definit fir-Regolament (KE) 
Nru […/tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (Ir-Regolament dwar Prodotti 
Mediċinali ta’ Terapija Avvanzata)*], li 
huwa kemm ippreparat kompletament u 
kemm użat fl-isptar, skond preskrizzjoni
medika għal pazjent individwali.

"7. Kull prodott mediċinali ta’ terapija 
avvanzata, kif definit fir-Regolament (KE) 
Nru […/tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (Ir-Regolament dwar Prodotti 
Mediċinali ta’ Terapija Avvanzata)], li huwa 
ppreparat kompletament fi sptar fuq bażi ta' 
darba skond proċess speċifiku, mhux 
standardizzat u mhux kopert bi privattiva, u 
użat fi sptar, sabiex jimxi ma' riċetta
medika individwali għal pazjent individwali.

Il-paragrafi 1 u 2 ma japplikawx għall-
prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata.

Ġustifikazzjoni

L-eċċezzjonijiet mogħtija fid-Direttiva 2001/83/KE jħallu lill-ispiżeriji jippreparaw prodotti 
mediċinali skond riċetta medika bla ma jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni dwar il-prodotti 
mediċinali. Din l-eċċezzjoni tagħti wkoll lill-ispiżeriji interni ta' l-isptarijiet il-possibilità li 
jipproduċu prodotti ta' l-inġinerija tat-tessuti billi jużaw metodi standardizzati u fuq bażi ta' 
rutina. Għalhekk, din l-emenda hija kruċjali sabiex jiġi żgurat li prodotti li jsiru fuq bażi ta' 
darba jkunu esklużi mill-firxa ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. 

Emenda 39
ARTIKOLU 28, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 5 (Direttiva 2001/83/KE)

“5. Din id-Direttiva u r-Regolamenti kollha 
msemmija fiha m’għandhomx jaffettwaw l-
applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tipprojbixxi jew tirrestrinġi l-użu ta’ xi tip 
speċifiku ta’ ċelluli umani jew annimali, jew 
il-bejgħ, il-provvista jew l-użu ta’ prodotti 
mediċinali li jikkontjenu, jikkonsistu fi jew 
huma derivati minn dawn iċ-ċelluli. L-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
relattiva.”

“5. Din id-Direttiva u r-Regolamenti kollha 
msemmija fiha m’għandhomx jaffettwaw l-
applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tipprojbixxi jew tirrestrinġi l-użu ta’ xi tip 
speċifiku ta’ ċelluli umani jew ta' l-annimali, 
jew il-bejgħ, il-provvista jew l-użu ta’ 
prodotti mediċinali li jikkontjenu, 
jikkonsistu fi jew huma derivati minn dawn 
iċ-ċelluli, għal raġunijiet ta' etika. L-Istati 
Membri għandhom jgħarrfu lill-
Kummissjoni bil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
relattiva. Il-Kummissjoni għandha 
tippubblika r-riżultati f'reġistru pubbliku.”
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Ġustifikazzjoni

L-istati Membri għandhom iżommu d-drittijiet li jipprojbixxu jew jippermettu prodotti għal 
raġunijiet etiċi li jirriflettu l-fehmiet ta' dak l-Istat Membru. Il-Kummissjoni għandha tkun 
mgħarrfa b'mod trasparenti mill-Istati Membri dwar liema prodotti jkunu se jitħallew 
jitqegħdu fis-suq bil-ħsieb li jħallu lill-manifatturi jikkonsultaw ma' lista awtorevoli.

Emenda 40
ARTIKOLU 29

1. Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata 
li kienu fis-suq tal-Komunità legalment 
skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew 
Komunitarja fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ 
dan ir-Regolament għandhom 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament sa 
mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul 
fis-seħħ tiegħu.

1. Fil-każ ta' prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata, minbarra prodotti ta' l-
inġinerija tat-tessuti, li kienu fis-suq tal-
Komunità legalment skond il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali jew Komunitarja fid-data tad-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għandha 
tintefa' applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni sa mhux aktar 
tard minn ħames snin wara d-dħul fis-seħħ 
ta' dan ir-Regolament.
2. Għal prodotti ta' l-inġinerija tat-tessuti li 
jkunu fis-suq tal-Komunità legalment 
skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew 
Komunitarja fid-data tad-dħul fis-seħħ tar-
rekwiżiti tekniċi msemmija fl-Artikolu 8, 
għandha tintefa' applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
sa mhux aktar tard minn ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ tar-rekwiżiti tekniċi 
msemmija fl-Artikolu 8.

2. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 3(1) tar-
Regolament (KE) Nru 297/95, l-ebda ħlas 
m’huwa pagabbli lill-Aġenzija fir-rigward 
ta’ applikazzjonijiet sottomessi għall-
awtorizzazzjoni ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata msemmija fil-paragrafu 1.

3. Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 3(1) tar-
Regolament (KE) Nru 297/95, l-ebda ħlas 
m’huwa pagabbli lill-Aġenzija fir-rigward 
ta’ applikazzjonijiet sottomessi għall-
awtorizzazzjoni ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata msemmija fil-paragrafu 1.

Ġustifikazzjoni
Il-perjodu ta' Tranżizzjoni previst ta' sentejn huwa qasir wisq, minħabba li t-tul tat-testijiet 
kliniċi waħedhom ħafna drabi se jaqbeż il-perjodu ta' żmien propost. 
Barra minn hekk, l-applikant għandu jkun responsabbli biss għad-data tar-reġistrazzjoni ta' l-
applikazzjoni u mhux għal dewmien kawża ta' l-Aġenzija/l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
jew ta' problemi waqt il-fażi ta' l-evalwazzjoni. Inkella, dan jista' jċaħħad lill-pazjenti minn 
dawn il-prodotti mediċinali ġodda importanti.
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Emenda 41
ARTIKOLU 30

Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

1. Dan ir-Regolament għandu jidhol fis-seħħ 
fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu 
fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika minn [3 xhur wara d-
dħul fis-seħħ]

2. Huwa għandu japplika minn *, ħlief fir-
rigward ta' prodotti ta' l-inġinerija tat-
tessuti.
3. Fir-rigward ta' prodotti ta' l-inġinerija 
tat-tessuti, dan ir-Regolament għandu 
japplika mid-data li fiha r-rekwiżiti kollha 
msemmijin fl-Artikoli 4, 5, u 8 jkunu daħlu 
fis-seħħ.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier 
tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-
Istati Membri kollha.

4. Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier 
tiegħu u huwa applikabbli direttament fl-
Istati Membri kollha.

___________
* 3 xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' 
din id-Direttiva.

Ġustifikazzjoni

Dan huwa neċessarju sabiex jingħata kas tal-perjodi ta' żmien differenti li huma neċessarji 
għall-applikazzjoni tar-Regolamenti u tad-Direttivi. Il-proposta tirrikonoxxi li r-reġim 
farmaċewtiku kif inhu bħalissa ma jistax jiġi applikat għall-prodotti ta' l-inġinerija tat-tessuti.
Għalhekk huwa importanti li r-regolament ikun applikabbli biss meta jkunu applikati wkoll 
id-direttivi kollha modifikati minnu.
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