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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li tirregola l-kummerċjalizzazzjoni Ewropea ta' 
prodotti bbażati fuq it-terapija tal-ġeni, it-terapija taċ-ċelluli u l-inġinerija tat-tessuti. L-
importanza ta' dawn il-prodotti għall-mediċina moderna qiegħda tikber u dawn jistgħu 
potenzjalment jgħinu ħafna pazjenti, imma jista' jkun hemm riskji serji għas-saħħa fil-każ ta' 
regolazzjoni mhix xierqa. Speċjalment fil-qasam ta' l-inġinerija tat-tessuti ma jeżisti l-ebda 
approċċ Ewropew armonizzat. 

B'mod ġenerali, il-partijiet kollha interessati jilqgħu l-proposta tal-Kummissjoni iżda d-
dibattitu pubbliku u d-diskussjoni fil-kumitati tal-Parlament urew li hemm xi punti li hemm 
bżonn urġenti li jkunu ċċarati biex il-proposta tkun legalment konsistenti, biex ikunu esklużi 
interpretazzjonijiet kontroversjali, biex il-proposta tkun koerenti mal-leġiżlazzjoni attwali u 
biex jitħarsu d-drittijiet tal-Parlament. Hu għalhekk li l-Kumitat għall-Affarijiet Legali 
jipproponi numru ta' emendi.

1. Id-drittijiet tal-Parlament fil-proċedura ta' komitoloġija.

Il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li kważi kull kwistjoni importanti tkun iddelegata lill-
proċedura ta' komitoloġija.  Fi kwistjoni tant politika huwa importanti li jitħarsu d-drittijiet 
tal-Parlament. Il-Parlament għandu jkollu d-dritt li jeżamina u jimblokka deċiżjonijiet bħal 
dawn. Mhux aċċettabbli li Art 8 ta' din il-proposta jirreferi għall-proċedura ta' komitoloġija 
għalkemm il-Kummissjoni għadha lanqas biss issottomettiet lill-Parlament abbozz ta' 
rekwiżiti tekniċi xierqa.  L-istituzzjonijiet Ewropej għadhom kif laħqu ftehim ġdid dwar il-
proċedura ta' komitoloġija, u dan huwa pass 'il quddiem biex jilħqu bilanċ fis-setgħat 
tagħhom. Sadanittant, emenda proposta tintroduċi proċedura biex issaħħaħ l-irwol tal-
Parlament. 

2. Sikurezza legali fil-kwistjoni tas-sussidjarjetà.

Hemm ftehim wiesa' li l-Unjoni Ewropea m'għandhiex tarmonizza l-leġiżlazzjoni dwar l-użu 
ta' embriji umani u taċ-ċelluli staminali embrijoniċi umani. Il-Kummissjoni tipproponi li 
tħares id-dritt leġiżlattiv ta' l-Istati Membri fl-Artikolu 28(2).  Iżda din id-dispożizzjoni mhix 
adegwata u tista' tiġi kkuntestata fil-Qorti tal-Ġustizzja, peress li toħloq problemi serji fir-
rigward il-bażi legali tal-proposta. Ma jistax ikun eskluż li r-Regolament propost 
jikkostitwixxi armonizzazzjoni sħiħa. Għalhekk l-Art. 28(2) propost ikun element barrani u 
ksur tal-liġi tal-Komunità ma jkunx eskluż. 

Il-Kumitat għalhekk jipproponi li jeskludi ċ-ċelluli staminali embrijoniċi mill-kamp ta' 
applikazzjoni tar-Regolament fl-Artikolu 1. B'hekk jintwera ċar li mhu ser ikun hemm l-ebda 
armonizzazzjoni f'dawn il-kwistjonijiet delikati. Barra minn hekk, it-test fl-Art. 28(2) tal-
proposta għandu jinbidel biex jenfasizza li l-Istati Membri, li joperaw fuq il-bażi ta' l-Art 30 
TKE jistgħu wkoll jipprojbixxu jew jillimitaw l-użu, il-bejgħ, il-kummerċjalizzazzjoni ta' 
ċelluli umani u ta' l-annimali kif ukoll l-użu ta' prodotti mediċinali li fihom, jikkonsistu fi jew 
huma derivati minn dawn it-tip ta' ċelluli.

3. Sabiex il-proposta tkun koerenti mal-leġiżlazzjoni attwali ta' l-UE, xi teknoloġiji li 
huma pprojbiti f'leġiżlazzjoni Ewropea oħra m'għandhomx ikunu awtorizzati skond il-
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proposta attwali tal-Kummissjoni.

Indipendentement mill-kompetenza ta' l-Istati Membri, m'għandu jkun hemm l-ebda 
kompromess dwar id-drittijiet tal-bniedem u dwar il-liġi kostituzzjonali, anke jekk il-progress 
f'ċerti oqsma hu mgħaġġel. Il-prinċipju tan-non-kummerċjalizzazzjoni tal-ġisem tal-bniedem 
għandu jkun irrispettat. L-integrità tal-persuna hija mħarsa mill-Konvenzjoni ta' Oviedo u 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Il-produzzjoni ta' ibridi umani-annimali jew kimeri 
tikkostitwixxi ksur tal-prinċipju ta' l-integrità tal-persuna u tal-prinċipju ta' l-invjolabilità tad-
dinjità tal-bniedem. Interventi fis-sekwenza ta' ċelluli ġerminali tal-bniedem huma msemmija 
b'mod espliċitu fil-Konvenzjoni ta' Oviedo bħala periklu għad-dinjità tal-bniedem. Prodotti li 
jintervjenu fis-sekwenza ta' ċelluli ġerminali tal-bniedem huma esklużi minn provi kliniċi fid-
Direttiva 2001/20/KE u m'għandhomx jedd għall-privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE, dan 
japplika wkoll għall-ibridi umani-annimali minħabba li huma kontra l-ordni pubblika.

4. Sabiex tkun iggarantita d-donazzjoni volontarja u bla ħlas ta' tessuti u ċelluli umani, 
id-Direttiva 2004/23/KE trid tkun emendata. 

B'konnessjoni diretta ma' terapiji avvanzati li huma suġġetti għal żvilupp rapidu u ma' prodotti 
li għalihom hemm dejjem aktar bżonn ta' tessuti u ċelluli umani, il-prinċipju tan-non-
kummerċjalizzazzjoni tal-ġisem tal-bniedem jirrikjedi li l-Istati Membri jiżguraw id-
donazzjoni u l-ksib volontarji u bla ħlas ta' ċelluli u tessuti umani.  Għalhekk id-Direttiva 
2004/23/KE trid tkun emendata għall-finijiet tar-Regolament suġġerit. 

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali 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-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
TITOLU

Proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata u li 
jemenda d-Direttiva 2001/83/KE u r-
Regolament (KE) Nru 726/2004

Proposta għal regolament tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata u li 
jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-
Regolament (KE) Nru 726/2004 u d-
Direttiva 2004/23/KE

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li t-titolu tal-proposta jinbidel, minħabba li d-Direttiva 2004/23/KE hija wkoll 
emendata (ara emenda 45).
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Emenda 2
PREMESSA 6

Ir-regolazzjoni ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata fil-livell Komunitarju 
m’għandhiex tinterferixxi mad-deċiżjonijiet 
meħuda mill-Istati Membri dwar jekk 
iħallux l-użu speċifiku ta’ ċelluli umani, bħal 
m’huma ċelluli stem embrijoniċci, jew 
ċelluli annimali. M’għandhiex lanqas 
taffettwa l-applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tipprojbixxi jew tirrestrinġi l-
bejgħ, il-provvista jew l-użu ta’ prodotti 
mediċcinali li fihom, jikkonsistu jew ġejjin
minn dawn iċ-ċelluli.

(6) Il-leġiżlazzjoni fis-seħħ fl-Istati Membri 
dwar l-użu ta' ċerti tipi ta' ċelluli, bħal 
ċelluli staminali embrijoniċi, tvarja b'mod 
konsiderevoli. Ir-regolazzjoni ta’ prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata fil-livell 
Komunitarju m’għandhiex tinterferixxi mad-
deċiżjonijiet meħuda mill-Istati Membri 
dwar jekk jippermettu l-użu ta’ kwalunkwe 
tip ta' ċelluli umani, bħal m’huma ċelluli 
staminali embrijoniċi, jew ċelluli annimali. 
M’għandhiex lanqas taffettwa l-
applikazzjoni ta’ leġiżlazzjoni nazzjonali li 
tipprojbixxi jew tirrestrinġi l-bejgħ, il-
provvista jew l-użu ta’ prodotti mediċinali li 
fihom, jikkonsistu jew huma derivati minn 
dawn iċ-ċelluli. Barra minn hekk, huwa 
impossibbli li ssir evalwazzjoni dwar meta, 
jekk qatt, ir-riċerka fuq dawn iċ-ċelluli ser 
tilħaq l-istadju fejn il-prodotti kummerċjali 
magħmula minn dawn iċ-ċelluli jistgħu 
jiġu kkummerċjalizzati. Sabiex ikunu 
rrispettati l-prinċipji bażiċi u t-tħaddim kif 
suppost tas-suq intern u biex tkun żgurata 
ċ-ċertezza legali, dan ir-Regolament 
għandu japplika biss għal prodotti 
magħmulin miċ-ċelluli, li għalihom il-
kummerċjalizzazzjoni hija fattibbli fil-futur 
qrib u li ma jqajmux kontroversji kbar. 

Ġustifikazzjoni

Il-bażi legali ta' dan ir-regolament (Artikolu 95 TKE) hija miżura ta' armonizzazzjoni tas-suq 
waħdieni. Din mhix imfassla biex tkopri sitwazzjonijiet fejn hemm l-intenzjoni li d-differenzi 
legiżlattivi sinifikanti fuq skala nazzjonali jibqgħu (c.f. ECJ Każ C-376/98). Huwa għalhekk 
neċessarju li jkunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-regolament prodotti li jużaw 
materjali li huma kontroversjali u li għalihom hemm l-intenzjoni li jibqgħu d-dispożizzjonijiet 
legiżlattivi differenti ta' l-Istati Membri. Fi kwalunkwe każ, mhux probabbli li prodotti li 
jużaw dawn il-materjali jkunu lesti biex jiġu kkummerċjalizzati fil-futur qrib.

Emenda 3
PREMESSA 7 A (ġdida)

(7a) Dan ir-Regolament jirrispetta bi sħiħ 
il-projbizzjoni li l-ġisem uman u l-partijiet 
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tiegħu, bħala tali, isiru sors ta' qligħ 
finanzjarju, kif stipulata bħala protezzjoni 
minima u inaljenabbli fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea u kif enfasizzata wkoll mill-
Parlament Ewropew fir-riżoluzzjonijiet 
tiegħu ta' l-10 ta' Marzu 2005 dwar in-
negozju fiċ-ċelluli ta' l-ovarji umani1u tas-
26 ta' Ottubra 2005 dwar privattivi għal 
invenzjonijiet bijoteknoloġiċi2. Għal dak il-
għan, jeħtieġ li jkun żgurat li d-donazzjoni 
tat-tessuti u taċ-ċelluli tkun volontarja u 
bla ħlas u li l-ksib tagħhom isir bla skop ta' 
qligħ. Donazzjonijiet volontarji u bla ħlas 
ta' tessuti u ċelluli jikkontribwixxu wkoll 
għal standards ta' sikurezza għoljin għat-
tessuti u għaċ-ċelluli u għalhekk għall-
ħarsien tas-saħħa tal-bniedem. 
______________________
1  ĠU C 320 E, 15.12.2005, p 251.
2  Testi Adottati sa dik id-data, P6_TA(2005)0407.

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi rapidi fil-bijoteknoloġija u fil-bijomediċina m'għandhomx jitħallew 
jikkompromettu l-ħarsien tad-drittijiet fundamentali. Dawn id-drittijiet, li fost l-aktar 
importanti fosthom hemm id-dritt għall-integrità tal-persuna huma stipulati fil-Konvenzjoni 
ta' Oviedo kif ukoll fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Dawn l-istandards għandhom 
jintlaħqu b'mod partikulari għal prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata bbażati fuq ċelluli 
jew tessuti bħala prodotti ġodda u innovattivi ħafna. F'dan il-kuntest, id-donazzjoni 
volontarja u bla ħlas kif ukoll il-ksib bla skop ta' qligħ huma l-prinċipji ewlenin li għandhom 
ikunu rispettati b'mod imperattiv fil-Komunità.

Emenda 4
PREMESSA 7 B (ġdida)

(7b) Id-Direttiva 2001/20/KE1 tipprojbixxi 
provi tat-terapija tal-ġene li jirriżultaw 
f'tibdil ta' l-identità ġenetika tas-sekwenza 
ta' ċelluli ġerminali tas-suġġett. Id-
Direttiva 98/44/KE2 tistipula li jiġu esklużi 
mill-jedd għall-privattiva dawk il-proċessi li 
jimmodifikaw l-identità ġenetika tas-
sekwenza ta' ċelluli ġerminali tal-bniedem. 
Biex jiżgura l-konsistenza legali, dan ir-
Regolament għandu jipprojbixxi 
kwalunkwe awtorizzazzjoni ta' prodotti li 
jimmodifikaw l-identità ġenetika tas-
sekwenza ta' ċelluli ġerminali tal-bniedem. 
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Bħala eċċezzjoni, il-projbizzjoni ta' l-
awtorizzazjoni m'għandhiex tapplika għal 
prodotti maħsuba għat-trattament ta' 
kansers fil-gonadi.

_______________________
1 Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill ta' l-4 ta' April 2001 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u 
dispożizzjonijiet amministrattivi ta' l-Istati Membri 
dwar l-implimentazzjoni ta' prattika korretta ta' 
klinika fit-twettiq ta' provi kliniċi fuq prodotti 
mediċinali għall-użu tal-bniedem (ĠU L 121, 
1.5.2001, p 34).
2 Id-Direttiva 98/44/KE tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 1998 dwar il-protezzjoni 
legali ta’ l-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi (ĠU 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 jinbidel il-wirt ta' l-identità ġenetika. Prodotti li la jkunu suġġetti kif inhu 
xieraq għall-provi kliniċi skond id-Direttiva 2001/20/KE u lanqas għandhom jedd għall-
privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE m'għandhomx ikunu eliġibbli għall-awtorizzazzjoni 
skond dan ir-Regolament. Minkejja dan, prodotti għat-trattament tal-kanser fil-gonadi 
għandhom jiġu permessi li jkollhom awtorizzazzjoni Ewropea għall-kummerċjalizzazzjoni. 

Emenda 5
PREMESSA 7 C (ġdida)

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

Ġustifikazzjoni

L-integrità fiżika u mentali tal-persuna u d-dinjità umana għandhom ikunu rispettati, kif 
enfassizzat fl-Artikoli 1 u 3 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. Il-
ħolqien ta' ibridi umani-annimali jew kimeri huwa theddida għad-dritt ta' l-integrità tal-
persuna u vjolazzjoni tad-dinjità umana.  Għalhekk, dan ir-Regolament m'għandu jagħti l-
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ebda awtorizzazzjoni għal prodotti li jkun fihom jew li joriġinaw minn ibridi umani-annimali 
jew kimeri. Iżda l-Ksenotrapjant għall-skopijiet terapewtiċi m'għandux ikun eskluż, sakemm 
dan ma jfixkilx is-sekwenza ta' ċelluli ġerminali.

Emenda 6
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.
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.

(9) L-evalwazzjoni ta’ prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata spiss teħtieġ għarfien 
espert speċifiku ħafna, li jmur lil hinn mill-
qasam farmaċewtiku tradizzjonali u jkopri 
oqsma mal-linja ta’ demarkazzjoni ta’ setturi 
oħra bħall-bijoteknoloġija u apparat mediku. 
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 
ta’ l-Aġenzija. Barra minn hekk, il-Kumitat 
għat-Terapiji Avvanzati għandu jiġi 
kkonsultat dwar l-evalwazzjoni ta’ kull 
prodott mediċinali ieħor li jeħtieġ 
kompetenza speċifika li taqa’ fl-ambitu tal-
kompetenza tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-karattru speċifiku ħafna u uniku tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, 
Kumitat ġdid għat-Terapiji Avvanzati hu stabbilit fi ħdan l-EMEA u hu 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 7
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.
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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 8
PREMESSA 10

(10) Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati 
għandu jiġbor l-aqwa għarfien espert tal-
Komunità disponibbli dwar il-prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata. Il-
kompożizzjoni tal-Kumitat għat-Terapiji 
Avvanzati għandha tiżgura l-kopertura
xierqa ta’ oqsma rilevanti għat-terapiji 
avvanzati, inklużi t-terapija tal-ġeni, terapija 
taċ-ċelluli, inġinerija tat-tessuti, mezzi 
mediċi, farmakoviġilanza u etika. 
Assoċjazzjonijiet tal-pazjenti u kirurgi
b’esperjenza xjentifika fi prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata għandhom ikunu 
rappreżentati wkoll.

(10) Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati 
għandu jiġbor l-aqwa għarfien espert tal-
Komunità disponibbli dwar il-prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata. Il-membri 
tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati 
għandhom jiżguraw kopertura xierqa ta’ l-
oqsma rilevanti għat-terapiji avvanzati, 
inklużi t-terapija tal-ġeni, t-terapija taċ-
ċelluli, l-inġinerija tat-tessuti, apparat 
mediku, il-farmakoviġilanza u l-etika. 
Assoċjazzjonijiet tal-pazjenti u tobba 
b’esperjenza xjentifika fi prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata għandhom ikunu 
rappreżentati wkoll.

Ġustifikazzjoni

Għal aktar preċiżjoni, jeħtieġ li jintuża t-terminu tekniku.

Emenda 9
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-
saħħa tal-bniedem.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa għandha titħassar bħala konsegwenza għall-introduzzjoni tal-premessa l-
ġdida 7(a) u ta' l-Artikoli l-ġodda 3(a) u 28(a).



PE 374.450v02-00 10/30 AD\624265MT.doc

MT

Emenda 10
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 investigattivi għall-użu 
uman, u adattata, fejn meħtieġ, biex 
tirrifletti n-natura speċifika tal-prodotti.
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

Prodotti mediċinali ta' Terapija Avvanzata għandhom karatteristiċi speċifiċi li jvarjaw ħafna 
minn prodotti mediċinali tradizzjonali. Dan iwassal għal differenzi importanti fil-proċess ta' 
manifattura tagħhom (pereżempju, fl-Artikolu 11.4 id-Direttiva tal-GMP tirrikjedi li gruppi 
ta' kampjuni ta' prodotti li tlestew għandhom jinżammu għal sena wara d-data ta' skadenza. 
Iżda huwa diffiċli li wieħed jiddentifika d-dati ta' skadenza ta' ċerti kategoriji ta' ATMPs).

Emenda 11
PREMESSA 28

(28) Id-Direttiva 2001/83/KE u r-
Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ 
Marzu 2004 li jistipulaw il-proċeduri tal-
Komunità għall-awtorizzazzjoni u s-
superviżjoni ta’ prodotti mediċinali għall-
użu uman u veterinarju u jistabbilixxu l-
Aġenzija Ewropea tal-Mediċini għandhom 
għalhekk jiġu emendati kif meħtieġ,

(28) Id-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament 
(KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew 
u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li 
jistipulaw il-proċeduri tal-Komunità għall-
awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’ prodotti 
mediċinali għall-użu uman u veterinarju u 
jistabbilixxu l-Aġenzija Ewropea tal-
Mediċini u d-Direttiva 2004/23/KE
għandhom għalhekk jiġu emendati kif 
meħtieġ,

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenza għall-introduzzjoni ta' l-Artikolu 28(a) (ġdid) li jemenda d-
Direttiva 2004/23/KE dwar tessuti u ċelluli.
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Emenda 12
ARTIKOLU 1 A (ġdid)

Artikolu 1a
Esklużjonijiet

Dan ir-Regolament mhux se japplika għal 
kwalunkwe prodott mediċinali ta' terapija 
avvanzata li jkun fih jew li huwa derivat 
minn ċelluli embrijoniċi u tal-fetu umani, 
ċelluli ġerminali primordjali u ċelluli 
derivati minn dawk iċ-ċelluli.

Ġustifikazzjoni

Il-bażi legali ta' dan ir-regolament (Artikolu 95 TKE) hija miżura ta' armonizzazzjoni tas-suq 
waħdieni. Mhix imfassla biex tkopri sitwazzjonijiet fejn hemm l-intenzjoni li jibqgħu d-
differenzi legiżlattivi sinifikanti fuq skala nazzjonali (c.f. ECJ Każ C-376/98). 

Emenda 13
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, PUNT (D), INĊIŻ 1 A (ġdid)

- il-parti ċellulari jew tat-tessuti tiegħu 
jkun fih ċelluli jew tessuti vijabbli; jew

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 14
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, PUNT (D), INĊIŻ 2

- il-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 
jkun fih ċelluli jew tessuti mhux vijabbli
trid tkun kapaċi taġixxi fuq il-ġisem uman 
b’azzjoni li tista' tiġi kkunsidrata bħala 
essenzjali għal dik ta' l-apparat 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 
jitqies bħala essenzjali fir-rigward ta' l-azzjoni tal-parti ta' l-apparat tal-prodott inkwistjoni. 
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Emenda 15
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, PUNT (D A) (ġdid)

(da) kimera tfisser:
- embriju li fih ġiet introdotta ċellula ta' 
kwalunkwe forma ta' ħajja mhux umana; 
jew
- embriju ta' kwalunkwe forma ta' ħajja 
mhux umana li fih ġiet introdotta ċellula 
umana; jew
- embriju li jikkonsisti f'ċelluli ta' iktar 
minn embriju, fetu, jew bniedem wieħed;

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ġiet introdotta għall-finijiet ta' l-Artikolu 3(c) (ġdid) ta' dan ir-
Regolament. 

Emenda 16
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, PUNT (D B) (ġdid)

(db) ibridu jfisser:
- bajda umana li kienet iffertilizzata minn 
sperma ta' forma ta' ħajja mhux umana;
- bajda ta' forma ta' ħajja mhux umana li 
kienet iffertilizzata minn sperma umana;
- bajda umana li fiha kien introdott nukleu 
ta' ċellula ta' forma ta' ħajja mhux umana; 
- bajda ta' forma ta' ħajja mhux umana li 
fiha kien introdott in-nukleu ta' ċellula 
umana; jew
- bajda umana jew bajda ta' forma ta' ħajja 
mhux umana li fiha settijiet ta' kromożomi 
aplojdi kemm minn bniedem u kemm minn 
forma ta' ħajja mhux umana. 

Ġustifikazzjoni

Din id-definizzjoni ġiet introdotta għall-finijiet ta' l-Artikolu 3(c) ta' dan ir-Regolament. Sors:  
Canadian assisted human reproduction act 2004.

Emenda 17
ARTIKOLU 3

Fejn prodott mediċinali ta’ terapija Fejn prodott mediċinali ta’ terapija 
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avvanzata fih ċelluli jew tessuti umani, id-
donazzjoni, il-ksib u l-ittestjar ta’ dawk iċ-
ċelluli jew tessuti għandu jsir skond id-
dispożizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 
2004/23/KE.

avvanzata fih ċelluli jew tessuti umani, id-
donazzjoni, il-ksib u l-ittestjar ta’ dawk iċ-
ċelluli jew tessuti għandu jsir skond id-
dispożizzjonijiet stipulati fid-Direttiva 
2004/23/KE. Il-Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Użu Uman ta' l-Aġenzija 
Ewropea tal-Mediċini, minn hawn ’il 
quddiem imsejħa "l-Aġenzija", għandu 
jivverifika l-assigurazzjonijiet (jew id-
dokumentazzjoni) tas-sid ta' l-
awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
fir-rigward tad-donazzjoni volontarja u bla 
ħlas ta' ċelluli u tessuti kif stipulat fid-
Direttiva 2004/23/KE. 

Emenda 18
ARTIKOLU 3 A (ġdid)

Artikolu 3a
Il-projbizzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni tal-

ġisem uman u l-partijiet tiegħu bħala tali

Meta prodott mediċinali ta' terapija 
avvanzata jkun fih tessuti jew ċelluli 
umani, kull stadju tal-proċedura ta' l-
awtorizzazzjoni għandu jitwettaq skond il-
prinċipju tan-non-kummerċjalizzazzjoni 
tal-ġisem tal-bniedem jew tal-partijiet 
tiegħu bħala tali. Għal dak l-għan u għall-
finijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li: 
- id-donazzjoni ta' ċelluli u tessuti tkun 
volontarja u bla ħas mid-donatur u minn 
jeddu mingħajr ħlas ħlief kumpens; u
- il-ksib ta' tessuti u ċelluli bħala tali 
għandu jsir bla skop ta' qligħ. 

Ġustifikazzjoni

L-iżviluppi rapidi fil-bijoteknoloġija u fil-bijomediċina ma jridux jitħallew jikkompromettu l-
ħarsien tad-drittijiet fundamentali. Dawn id-drittijiet, li fosthom hemm id-dritt importanti 
ħafna ta' l-integrità tal-persuna, huma stipulati fid-direttiva dwar il-privattivi, il-Konvenzjoni 
ta' Oviedo u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. 

Emenda 19
ARTIKOLU 3 B (ġdid)
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Artikolu 3b
Il-projbizzjoni ta' prodotti li jimmodifikaw 

is-sekwenza ta' ċelluli ġerminali tal-
bniedem.

L-ebda awtorizzazzjoni m'hija se tingħata 
għal prodotti li jimmodifikaw is-sekwenza 
ta' ċelluli ġerminali ta' l-identità ġenetika 
tal-bnedmin, barra minn dawk li huma 
maħsuba għat-trattament ta' kansers fil-
gonadi.

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 jinbidel. 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-
awtorizzazzjoni taħt dan ir-Regolament, bl-eċċezzjoni tat-trattament għall-kanser.

Emenda 20
ARTIKOLU 3 C (ġdid)

Artikolu 3c

Il-projbizzjoni ta' prodotti derivati minn 
ibridi umani-annimali jew kimeri 

M'għandha tingħata l-ebda awtorizzazzjoni 
għal prodotti derivati minn ibridi umani-
annimali jew kimeri jew li fihom tessuti jew 
ċelluli li joriġinaw jew huma derivati 
minnhom.
Din id-dispożizzjoni mhix se tipprekludi t-
trapjant ta' ċellulli jew tessuti somatiċi 
minn annimali għall-ġisem tal-bniedem 
għall-skopijiet terapewtiċi, sakemm dan ma 
jfixkilx is-sekwenza ta' ċelluli ġerminali. 

Ġustifikazzjoni

L-integrità fiżika u mentali tal-persuna u d-dinjità umana jridu jkunu rrispettati, kif enfasizzat 
fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-UE. Il-ħolqien ta' ibridi umani-annimali jew kimeri 
huwa ksur tad-dritt ta' l-integrità tal-persuna u vjolazzjoni tad-dinjità umana.  Barra minn 
hekk, id-Direttiva 98/44/KE dwar il-ħarsien legali ta' invenzjonijiet bijoteknoloġiċi tisħaq li l-
produzzjoni ta' kimeri minn ċelluli ġerminali hija eskluża mill-privattività. Għalhekk, 
m'għandha tingħata l-ebda awtorizzazzjoni skond dan ir-regolament lil prodotti li jkun fihom 
jew li huma derivati minn tessuti jew ċelluli bħal dawn. 
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Emenda 21
ARTIKOLU 5, PARAGRAFU -1 (ġdid)

F'konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 26(2), il-Kummissjoni se temenda 
d-Direttiva 2003/94/KE sabiex jitqiesu l-
karatteristiċi speċifiċi ta' prodott mediċinali 
ta' terapija avvanzata u, speċjalment, 
prodotti ta' l-inġinerija tat-tessuti.

Ġustifikazzjoni

Prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata għandhom karatteristiċi speċifiċi li jvarjaw ħafna 
minn prodotti mediċinali tradizzjonali. Dan iwassal għal differenzi importanti fil-proċess ta' 
manifattura tagħhom (pereżempju, l-Artikolu 11.4 tad-Direttiva tal-GMP jirrikjedi li gruppi 
ta' kampjuni ta' prodotti li tlestew għandhom jinżammu għal sena wara d-data ta' skadenza. 
Iżda huwa diffiċli li wieħed jiddentifika d-dati ta' skadenza ta' ċerti kategoriji ta' ATMPs).

Emenda 22
ARTIKOLU 7 A (ġdid)

Artikolu 7a
Rekwiżiti speċifiċi għal prodotti li fihom 

ċelluli ta' l-annimali

Barra mir-rekwiżiti stipulati f'dan ir-
Regolament u l-Annessi mehmużin 
miegħu, prodotti li fihom ċelluli jew tessuti 
mhux umani jiġu awtorizzati biss fejn 
hemm garanzija li ma joħolqux problemi 
relatati ma' l-identifikazzjoni ta' 
retrovajrusis endoġeni fiċ-ċelluli esterni u 
fir-riċevituri, il-ħolqien possibbli ta' 
vajrusis ġodda, reazzjonijiet ta' immunità 
possibbli jew il-possibilità ta' l-iżvilupp ta' 
kanser.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bażi legali ta' dan ir-regolament (Artikolu 95 TKE) hija miżura ta' armonizzazzjoni tas-suq 
waħdani. Mhix imfassla biex tkopri sitwazzjonijiet fejn hemm l-intenzjoni li jibqgħu d-
differenzi legiżlattivi sinifikanti fuq skala nazzjonali (c.f. ECJ Każ C-376/98). Huwa għalhekk 
neċessarju li jkunu esklużi mill-iskop ta' dan ir-regolament prodotti li jużaw materjali li huma 
etikament kontroversjali u li għalihom hemm l-intenzjoni li jibqgħu d-dispożizzjonijiet 
legiżlattivi differenti ta' l-Istati Membri. Fi kwalunkwe każ, mhux probabbli li prodotti li 
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jużaw dawn il-materjali jkunu lesti biex jiġu kkummerċjalizzati fil-futur qrib.

Emenda 23
ARTIKOLU 9, PARAGRAFU 2

2. Ir-relatur jew ko-relatur maħtur mill-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu 
Uman skond l-Artikolu 62 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004 għhandu jkun membru 
tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati. Dan il-
membru jaġixxi wkoll ta’ relatur jew ko-
relatur tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati.

2. Ir-rapporteur jew korapporteur maħtur 
mill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali 
għall-Użu Uman skond l-Artikolu 62 tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 għandu
jkun membru tal-Kumitat għat-Terapiji 
Avvanzati, jiġi propost mill-Kumitat għat-
Terapiji Avvanzati u jkollu kompetenza 
speċifika fir-rigward tal-prodott 
ikkonċernat. Dan il-membru għandu jaġixxi
wkoll ta’ rapporteur jew korapporteur tal-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati.

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' kompetenza, ir-rapporteur u l-korapporteur maħturin mis-
CHMP għandhom jiġu proposti mill-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati u għandu jkollhom 
kompetenza speċifika fil-prodott rilevanti.

Emenda 24
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 għandu jintbagħat liċ-chairman
tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu Uman f'ħin opportun biex jiġi żgurat li 
jintlaħqu d-dati ta’ skadenza stipulati fl-
Artikoli 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 esperjenza speċifiċi f'dan il-qasam innovattiv ħafna u li qiegħed 
jiżviluppa malajr. Għalhekk, din l-istruttura l-ġdida għandha tkun responsabbli 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 f'ħin opportun ħalli l-iskadenza stipulata 
fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tkun tista' tintlaħaq ukoll.

Emenda 25
ARTIKOLU 14, PARAGRAFU 2
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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 prodotti jiġu 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 l-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’ 
pazjenti magħżula jista' jitneħħa.

Emenda 26
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 għall-kummerċjalizzazzjoni,  
titwaqqaf sistema ta’ mmaniġġjar tar-riskji, 
li tkun magħmula apposta għall-
identifikazzjoni, il-prevenzjoni jew il-
mitigazzjoni tar-riskji li huma relatati mal-
prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, 
jew li jsiru studji speċifiċi ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni mid-detentur ta’ l-
awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni
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 27
ARTIKOLU 17, PARAGRAFU 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-

2. B’deroga mill-Artikolu 8(1) tar-
Regolament (KE) Nru 297/95, tnaqqis ta’ 
95% għall-intrapriżi ta' daqs żgħir jew 
medju (SMEs) u tnaqqis ta' 70% għal 
applikanti oħrajn għandu japplika mill-ħlas 
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Regolament (KE) Nru 726/2004 fir-rigward 
tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

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, jenħtieġ li jiddaħħlu eżenzjonijiet speċjali mill-ħlas għal pariri xjentifiċi 
applikabbli għal SMEs. Il-5% tal-ħlas bażiku li għandhom ikopru l-SMEs stess huwa ammont 
simboliku, sabiex jiġi evitat kwalunkwe abbuż minn sistema li hija kompletament mingħajr 
ħlas. Barra minn hekk, sabiex jiġu appoġġjati applikanti li ma jidħlux taħt il-kriterji ta' l-
SMEs u sabiex tigi żgurata l-kompetittività tas-settur kollu, għandu jiġi applikat tnaqqis ta' 
70% lill-kumpaniji kollha, irrispettivament mid-daqs tagħhom.

Emenda 28
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 xjentifika ta’ l-
Aġenzija sabiex jiddetermina jekk il-prodott 
riferut jaqax, għal raġunijiet xjentifiċi, fid-
definizzjoni ta’ prodott mediċinali ta’ 
terapija avvanzata. L-Aġenzija għandha 
tippreżenta 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 ikkonċernat f'ħin opportun, u b'hekk jitħaffef l-ippjanar tan-negozju u l-iżvilupp 
ulterjuri tal-prodott.

Emenda 29
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 m'għandhomx 
fatturat ta' aktar minn EUR 100 miljun, 
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jew li jkollhom total fil-karta tal-bilanċ li 
ma jaqbiżx EUR 70 miljun, se jkunu 
eliġibbli għall-inċentivi kollha mogħtija lill-
intrapriżi ta' daqs żgħir jew medju skond ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE1.

2. L-istess se japplika għal intrapriżi li 
intrapriżi oħrajn ikollhom sa 50% interess 
fihom, jekk dawk l-intrapriżi jinvestu iżjed 
minn 15% tal-fatturat tagħhom f'attivitajiet 
ta' riċerka u żvilupp.
_______________
1 ĠU 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 l-akkwist jew il-bejgħ ta' privattiva jew ta' pjattaforma 
teknoloġika tista' tiġġenera fatturat kbir ta' darba li jaqbeż il-limitazzjonijiet preżenti.  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 30
ARTIKOLU 19 B (ġdid)

Artikolu 19b
Tnaqqis tal-ħlas għall-awtorizzazzjoni 

għall-kummerċjalizzazzjoni 

1. Il-ħlas għall-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu jitnaqqas 
b'50% jekk l-applikant ikun jista' jagħti 
prova 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. Il-paragrafu 1 se japplika wkoll għal 
ħlasijiet mitluba mill-Aġenzija għal 
attivitajiet ta' wara l-awtorizzazzjoni fl-
ewwel sena ta' wara l-ħruġ ta' l-
awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
tal-prodott mediċinali.
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3. Fil-każ ta' intrapriżi ta' daqs żgħir u 
medju jew ta' intrapriżi li ma jħaddmux 
iżjed minn 500 persuna u li m'għandhomx 
fatturat ta' aktar minn EUR 100 miljun, 
jew li t-total fil-karta tal-bilanċ tagħhom 
ma jaqbiżx EUR 70 miljun, il-paragrafu 1 
se japplika wkoll mingħajr ebda limitu ta' 
żmien għall-ħlasijiet mitluba mill-Aġenzija 
għal attivitajiet ta' 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, il-
paragrafu 1 se japplika wkoll mingħajr 
ebda limitu ta' żmien għall-ħlasijiet mitluba 
mill-Aġenzija għal attivitajiet ta' 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 ikun SME. 
Għal dawk il-prodotti u l-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 sa ċertu punt biss.

Emenda 31
ARTIKOLU 21, PARAGRAFU 1 , PUNT (C)

(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) erba’ membri maħtura mill-
Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ sejħa pubblika 
għall-espressjoni ta’ interess, li tnejn 
minnhom jirrappreżentaw tobba u t-tnejn l-
oħra jirrappreżentaw assoċjazzjonijiet tal-
pazjenti.

Ġustifikazzjoni

Għal aktar preċiżjoni, jeħtieġ li jintuża t-terminu tekniku.

Emenda 32
ARTIKOLU 21, PARAGRAFU 1, PUNT (C) U PUNT (C A) (ġdid)

(c) erba’ membri maħtura mill-
Kummissjoni, fuq il-bażi ta’ sejħa pubblika 
għall-espressjoni ta’ interess, li tnejn 

(c) żewġ membri u tnejn oħra li jalternaw 
magħhom, maħtura mill-Kummissjoni, fuq 
il-bażi ta’ sejħa pubblika għall-espressjoni 
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minnhom jirrappreżentaw kirurgi u t-tnejn
l-oħra jirrappreżentaw assoċjazzjonijiet tal-
pazjenti.

ta’ interess u wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, biex jirrappreżentaw 
lit-tobba;
(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

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. 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 33
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 
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.

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-
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 l-
etika.

Ġustifikazzjoni

Il-membri li jalternaw tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati, introdotti fil-paragrafu 1, 
għandhom jimxu  ma' l-istess kriterji ta' kwalifika xjentifika jew esperjenza fil-qasam tal-
prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata bħall-membri tiegħu.
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Emenda 34
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 
għall-approvazzjoni finali tal-Kumitat 
għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman u 
biex jagħtih pariri dwar kull dejta ġġenerata 
fl-iżvilupp ta' tali prodott;

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-karattru speċifiku u uniku ħafna tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, 
qed jinħoloq Kumitat għat-Terapiji Avvanzati ġdid fi ħdan l-EMEA,  magħmul minn esperti li 
jkollhom kwalifiki jew esperjenza 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 35
ARTIKOLU 23, PUNT (A A) (ġdid)

(aa) biex jipprovdu pariri, skond l-Artikolu 
18, lill-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali 
għall-Użu Uman dwar jekk prodott jaqa' 
taħt id-definizzjoni ta' prodott mediċinali 
ta' terapija avvanzata;

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 36
ARTIKOLU 23, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

Meta qed ilesti abbozz ta' opinjoni għall-
approvazzjoni finali mill-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman, il-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu 
jipprova jasal għal konsensus xjentifiku. 
Jekk ma jistax jintlaħaq tali, il-Kumitat 
għat-Terapiji Avvanzati għandu jadotta l-
pożizzjoni tal-maġġoranza tal-membri 
tiegħu. L-abbozz ta' opinjoni għandu 
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jsemmi l-pożizzjonijiet diverġenti u l-bażi 
fuq liema huma msejsa.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun garantita t-trasparenza fil-proċess tat-tħejjija ta' abbozz ta' opinjoni, għandha 
tiġi definita fi ħdan il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati proċedura ċara tat-teħid ta' deċiżjoni. 
Għalhekk, aħna nissuġġerixxu li jintlaħaq kunsens xjentifiku mill-membri tal-kumitat.

Emenda 37
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.

Ġustifikazzjoni

L-Anness I fih definizzjoni fundamentali u sostanzjali. Għalhekk inqisu li dan m'għandux ikun 
suġġett għal kwalunkwe bidliet permezz tal-komitoloġija. Jekk xi bidliet ikunu neċessarji 
minħabba l-progress xjentifiku, dawn għandhom jiġu adottati permezz ta' kodeċiżjoni, bl-
involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew.

Emenda 38
ARTIKOLU 25

Rappurtaġġ
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.

Rapport u analiżi mill-ġdid
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 dan ir-Regolament.

F'dak ir-rapport, il-Kummissjoni għandha 
wkoll tevalwa l-impatt tal-progress tekniku 
fuq l-applikazzjoni ta' dan ir-Regolament u, 
jekk hemm bżonn, tissottometti proposta 
leġiżlattiva għall-analiżi mill-ġdid tal-kamp 
ta' applikazzjoni tiegħu biex jinkludi 
terapiji ġodda li la huma terapija tal-ġene, 
la terapija taċ-ċelluli u lanqas inġinerija 
tat-tessuti.
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Ġustifikazzjoni

L-avvanzi xjentifiċi jistgħu jagħmlu possibbli terapiji ġodda li la huma terapija tal-ġene, la 
terapija taċ-ċelluli u lanqas inġinerija tat-tessuti. Ikun fl-interess tal-pazjenti li dawn ikunu 
inklużi f'xi data fil-futur sabiex jippermettu awtorizzazzjoni Ewropea għall-prodotti li 
jirriżultaw minnhom. 

Emenda 39
ARTIKOLU 25 A (ġdid)

Artikolu 25a
Il-Kummissjoni, għandha tissottometti sa 
mhux aktar tard mill-aħħar ta' l-2007 
proposta leġiżlattiva sabiex tiżgura li 
prodotti użati għal skopijiet kosmetiċi li 
fihom ċelluli jew tessuti umani jew ta' 
annimali jkunu wkoll koperti minn 
leġiżlazzjoni komunitarja xierqa. 

Ġustifikazzjoni

S'issa prodotti użati għall-skopijiet kożmetiċi li fihom ċelluli jew tessuti umani jew ta' 
annimali, għalkemm diġà qed jiġu kummerċjalizzati, m'humiex irregolati mill-liġi 
Komunitarja.  Dan il-vojt fir-regolazzjoni hemm bżonn li jimtela.

Emenda 40
ARTIKOLU 26, PARAGRAFU 2, SUBPARAGRAFU 1

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li ssir 
konsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 8 tagħha.

2. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
u bla ħsara għall-Artikolu 26a, għandhom 
japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 
1999/468/KE, wara li jiġu kkunsidrati d-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikolu 8 tagħha.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija konsegwenza ta' l-introduzzjoni ta' l-Artikolu 26(a) il-ġdid hawn taħt.

Emenda 41
ARTIKOLU 26 A (ġdid)

Artikolu 26a
Bla ħsara għall-miżuri ta' implimentazzjoni 
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li diġà ġew adottati, sa mhux aktar tard 
mill-1 ta' April 2008, l-applikazzjoni tad-
dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament li 
jesiġu l-adozzjoni ta' regoli tekniċi, emendi 
u deċiżjonijiet se tiġi sospiża. Fuq il-bażi ta' 
proposta mill-Kummissjoni, il-Parlament 
Ewropew u l-Kunsill jistgħu jġeddu d-
dispożizzjonijiet ikkonċernati skond il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 251 tat-
Trattat, u, għal dak il-għan, se 
jirriveduhom qabel l-iskadenza tad-data 
msemmija fuq.
L-ewwel paragrafu għandu japplika sa dak 
iż-żmien meta jeħodlu postu ftehim ġdid 
dwar il-komitoloġija.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija mressqa b'mod preliminari sakemm tiġi adottata l-proċedura ta' 
komitoloġija l-ġdida li tiżgura iktar kontroll mill-Parlament.

Emenda 42
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 
Mediċcinali ta’ Terapija Avvanzata)*].

“1a. Prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata, kif definiti fir-Regolament (KE) 
Nru […/tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (Regolament dwar Prodotti 
Mediċinali ta’ Terapija Avvanzata)*],
minbarra għal prodotti mediċinali ta' 
terapija avvanzata għal użu awtologu jew 
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 sussegwenti għall-għoti ta' l-
awtorizzazzjoni għall-kummerċjalizzazzjoni 
fil-livell nazzjonali. Wara, ikun meħtieġ li 
ssir applikazzjoni għal tiġdid waħdani fi 
ħdan il-proċedura ċentralizzata, bl-effett li 
wara t-tiġdid, l-awtorizzazzjoni nazzjonali 
għall-kummerċjalizzazzjoni ssir 
awtorizzazzjoni ċentralizzata għall-
kummerċjalizzazzjoni.
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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 fil-livell nazzjonali għal prodotti kkummerċjalizzati fil-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.

Emenda 43
ARTIKOLU 28, PUNT 2

“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 
kkonċernata.”

“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' annimali, 
jew il-bejgħ, il-provvista jew l-użu ta’ 
prodotti mediċinali li jikkontjenu, 
jikkonsistu fi jew huma derivati minn dawn 
iċ-ċelluli, bl-awtorità ta' l-Artikolu 30 tat-
Trattat li jistabbilixxi l-Komunità 
Ewropea.”

Ġustifikazzjoni

Minħabba li dan ir-regolament huwa parzjalment miżura  ta' armonizzazzjoni, għandu jkun 
ċar li l-Istati Membri għandhom id-dritt li jirreferu għal Artikolu 30 TKE fil-każ ta' l-aċċess 
ta' ċerti prodotti mediċinali fis-swieq tagħhom. Fir-rigward ta' l-Artikolu 95, paragrafu 4 tat-
Trattat KE, l-obbligu li l-Kummissjoni tkun mgħarrfa bil-leġiżlazzjoni nazzjonali kkonċernata 
huwa f'loku biss jekk il-miżura komunitarja hija miżura ta' armonizzazzjoni sħiħa.

Emenda 44
ARTIKOLU 28 A (ġdid)

Artikolu 2, paragrafu 1 (Direttiva 2004/23/KE)

Artikolu 28a

Emenda għad-Direttiva 2004/23/KE

Fl-Artikolu 2(1) tad-Direttiva 2004/23/KE, 
it-tieni subparagrafu għandu jinbidel f'dan 
li ġej hawn taħt:

"Fejn dawn il-prodotti mmanifatturati 
huma koperti minn leġiżlazzjoni 
Komunitarja oħra, din id-Direttiva 
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għandha tapplika biss għad-donazzjoni, 
għall-ksib u għat-testjar. Madankollu, id-
dispożizzjoniiet għad-donazzjoni, għall-ksib 
u għall-ittestjar ta' din id-Direttiva 
għandhom japplikaw bla ħsara għad-
dispożizzjonijiet aktar speċifiċi 
f'leġiżlazzjoni Komunitarja oħra."

Ġustifikazzjoni

Skond il-leġiżlazzjoni eżistenti, id-donazzjoni, il-ksib u t-testjar tat-tessuti u taċ-ċelluli umani 
għandhom ikunu konformi ma' standards għoljin ta' kwalità u sikurezza biex jiżguraw livell 
għoli ta' ħarsien tas-saħħa fil-Komunità. Barra minn hekk għandu jkun żgurat ukoll li l-ġisem 
tal-bniedem jew tal-partijiet tiegħu bħala tali ma jkunux kummerċjalizzati. Għaldaqstant, 
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandu jkollhom obbligu urġenti li 
jiżguraw donazzjoni volontarja u bla ħlas u li jiggarantixxu li l-ksib ta' tessuti jew ċelluli jsir 
bla skop ta' qligħ.

Emenda 45
ARTIKOLU 29, PARAGRAFU 1

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, barra minn 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.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' Tranżizzjoni previst ta' sentejn huwa qasir wisq, minħabba li t-tul tal-provi 
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.

Emenda 46
ARTIKOLU 29, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Għal prodotti ta' l-inġinerija tat-tessuti 
li jkunu fis-suq tal-Komunità legalment 
skond il-leġiżlazzjoni nazzjonali jew 
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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.

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' Tranżizzjoni previst ta' sentejn huwa qasir wisq, minħabba li t-tul tat-provi 
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.

Emenda 47
ANNESS II, PUNT 2.2

2.2. il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva f’termini ta’ sustanzi attivi u 
kostitwenti oħra tal-prodott, li l-għarfien 
tagħhom huwa essenzjali għall-użu, l-
amministrazzjoni u t-tidħil tal-prodott kif 
suppost. Fejn il-prodott fih ċelluli jew 
tessuti, għandha tingħata deskrizzjoni 
dettaljata ta’ dawn iċ-ċelluli jew tessuti u l-
oriġini speċifika tagħhom.

2.2. il-kompożizzjoni kwalitattiva u 
kwantitattiva f’termini ta’ sustanzi attivi u 
kostitwenti oħra tal-prodott, li l-għarfien 
tagħhom huwa essenzjali għall-użu, l-
amministrazzjoni u t-tidħil tal-prodott kif 
suppost. Fejn il-prodott ikun fih ċelluli jew 
tessuti, għandha tingħata deskrizzjoni 
dettaljata ta’ dawn iċ-ċelluli jew tessuti u ta' 
l-oriġini speċifika tagħhom, inkluża l-ispeċi 
ta' annimal f'każijiet ta' oriġini mhux 
umana.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li riċevituri potenzjali li jkollhom kunsiderazzjonijiet 
kulturali varji, ikunu infurmati kif xieraq qabel jieħdu d-deċiżjoni tagħhom.

Emenda 48
ANNESS III, PUNT (B)

(b) Deskrizzjoni tas-sustanza(i) attiva(i) 
f’termini kwalitattivi u kwantitattivi, inkluż, 
fejn il-prodott fih ċelluli jew tessuti, id-
dikjarazzjoni “Dan il-prodott fih ċelluli ta’ 
oriġini umana/annimali [kif japplika]” 
flimkien ma’ deskrizzjoni qasira ta’ dawn iċ-
ċelluli jew tessuti u l-oriġini speċifika 

(b) Deskrizzjoni tas-sustanza(i) attiva(i) 
f’termini kwalitattivi u kwantitattivi, inkluż, 
fejn il-prodott ikun fih ċelluli jew tessuti, id-
dikjarazzjoni “Dan il-prodott fih ċelluli ta’ 
oriġini umana/annimali [kif japplika]” 
flimkien ma’ deskrizzjoni qasira ta’ dawn iċ-
ċelluli jew tessuti u l-oriġini speċifika 
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tagħhom; tagħhom, inkluża l-ispeċi ta' annimal 
f'każijiet ta' oriġini mhux umana.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li riċevituri potenzjali li jkollhom kunsiderazzjonijiet 
kulturali varji, ikunu infurmati kif xieraq qabel jieħdu d-deċiżjoni tagħhom.

Emenda 49
ANNESS IV, PUNT (A), PUNT (III)

(iii) fejn il-prodott fih ċelluli jew tessuti, 
deskrizzjoni ta’ dawk iċ-ċelluli jew tessuti u 
ta’ l-oriġini speċifika tagħhom;

(iii) fejn il-prodott fih ċelluli jew tessuti, 
deskrizzjoni ta’ dawk iċ-ċelluli jew tessuti u 
ta’ l-oriġini speċifika tagħhom; inkluża l-
ispeċi ta' annimal f'każijiet ta' oriġini 
mhux umana;

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiżgura li riċevituri potenzjali li jkollhom kunsiderazzjonijiet 
kulturali varji, ikunu infurmati kif xieraq qabel jieħdu d-deċiżjoni tagħhom.



PE 374.450v02-00 30/30 AD\624265MT.doc

MT

PROĊEDURA

Titolu Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar 
prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata u li jemenda d-Direttiva 
2001/83/KE u r-Regolament (KE) Nru 726/2004

Referenzi COM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD)
Kumitat responsabbli ENVI
Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja
JURI
23.3.2006

Koperazzjoni aktar mill-qrib - data tat-
tħabbir fis-seduta plenarja

18.5.2006

Rapporteur ta' opinjoni
Data tal-ħatra

Hiltrud Breyer
19.4.2006

Rapporteur ta' opinjoni preċedenti
Eżami fil-kumitat 30.5.2006 22.6.2006
Data ta' l-adozzjoni 13.7.2006
Riżultat tal-votazzjoni finali +:

–:
0:

13
8
1

Membri preżenti għall-votazzjoni finali Maria Berger, Carlo Casini, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-
Noora Kauppi, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, 
Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Sostitut(i) preżenti għall-votazzjoni 
finali

Hiltrud Breyer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, Michel Rocard

Sostitut(i) (skond l-Artikolu 178(2)) 
preżenti għall-votazzjoni finali

Sharon Bowles, Esther Herranz García, Mieczysław Edmund 
Janowski, Peter Liese, Maria Martens, Miroslav Mikolášik

Kummenti (informazzjoni disponibbli 
b'lingwa waħda biss)

...


	624265mt.doc

