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Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda 52
PREMESSA 2

(2) Safejn dawn il-prodotti ta’ terapija 
avvanzata jiġu ppreżentati bħala li 
għandhom propjetajiet ta’ trattament jew 
prevenzjoni ta’ mard fil-bnedmin, jew li 
huma jistgħu jintużaw fi jew jiġu 
amministrati lill-bnedmin bil-għan li 
jirrestawraw, jikkoreġu jew jimmodifikaw 
funzjonijiet fiżjoloġiċi billi jeżerċitaw 
azzjoni farmakoloġika, immunoloġika jew 
metabolika, huma meqjusa prodotti 
mediċinali bijoloġiċi fit-tifsir ta’ l-Artikolu 
1(2) u l-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 
ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità rigward il-prodotti mediċinali 

(2) Safejn dawn il-prodotti ta’ terapija 
avvanzata jiġu ppreżentati bħala li 
għandhom proprjetajiet ta’ trattament jew 
prevenzjoni ta’ mard fil-bnedmin, jew li 
huma jistgħu jintużaw fi jew jiġu 
amministrati lill-bnedmin bil-għan li 
jirrestawraw, jikkoreġu jew jimmodifikaw 
funzjonijiet fiżjoloġiċi billi prinċipalment 
jeżerċitaw azzjoni farmakoloġika, 
immunoloġika jew metabolika, huma 
meqjusa prodotti mediċinali bijoloġiċi fit-
tifsir ta’ l-Artikolu 1(2) u l-Anness I għad-
Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 
2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-
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għall-użu uman. B’hekk, l-għan essenzjali 
ta’ kull regola li tirregola l-produzzjoni, id-
distribuzzjoni u l-użu tagħhom trid tkun 
għas-salvagwardja tas-saħħa pubblika.

prodotti mediċinali għall-użu uman. B’hekk, 
l-għan essenzjali ta’ kull regola li tirregola l-
produzzjoni, id-distribuzzjoni u l-użu 
tagħhom trid tkun għas-salvagwardja tas-
saħħa pubblika.

Or. en

(ex am 48 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Id-Direttivi dwar Mezzi Mediċinali (MDD) jipprovdu qafas regolatorju li huwa adattat għall-
kontroll ta’ tagħmir li fih jew li hu magħmul minn prodotti ta’ l-inġinerija tat-tessuti. Jekk 
prodott ta’ l-inġinerija tat-tessuti jaqa’ fid-definizzjoni ta’ “mezz mediku”fl-Artikolu 1 ta' l-
MDD (u għalhekk ma għandux mezz ta’ azzjoni li huwa primarjament farmakoloġiku, 
immunoloġiku jew metaboliku), għandu jiġi rregolat skond l-MDD għalkemm jistgħu jkunu 
meħtieġa rekwiżiti speċifiċi addizzjonali.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 53
PREMESSA 3A (ġdida)

(3a) Għal raġunijiet ta' ċertezza legali, id-
direttivi li fuqhom din il-proposta għal 
regolament hija bbażata, u b'mod 
partikolari d-Direttiva 2004/27/KE dwar 
prodotti mediċinali għall-użu tal-bniedem1, 
id-Direttivi 2004/23/KE2 u 2006/17/KE3

dwar it-tessuti u ċ-ċelluli umani u d-
Direttiva tal-Kummissjoni 2005/28/KE tat-8 
ta' April 2005 li jistabbilixxu prinċipji u 
linji gwida dettaljati għal prassi klinika 
tajba fir-rigward ta' prodotti mediċinali 
investigattivi għall-użu uman4, għandha 
tiġi trasposta fi żmien id-dati ta' skadenza, 
jew ma' l-ewwel opportunità, mill-Istati 
Membri kollha.

1Direttiva 2004/27/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li temenda d-Direttiva 
2001/83/KE dwar kodiċi tal-Komunità li għandu 
x'jaqsam ma' prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem (OJ L 136, 30.4.2004, p.34).
2Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
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Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 dwar l-iffissar ta’ 
standards ta’ kwalità u sigurezza għad-donazzjoni, 
ksib, ittestjar, proċessar,
priservazzjoni, ħażna u tqassim ta’ tessuti u ċelloli 
tal-bniedem
3Direttiva tal-Kummissjoni 2006/17/KE tat-8 ta' 
Frar 2006 li timplimenta d-Direttiva 2004/23/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward ta'
ċerti rekwiżiti tekniċi għad-donazzjoni, ksib u 
ttestjar ta’ tessuti u ċelloli tal-bniedem
(ĠU L 38, 9.2.2006, p. 40).
4 ĠU L 91, 9.4.2005 p. 13.

Or. fr

(ex am 50 modified of AM FdR 620607)
Ġustifikazzjoni

Jiġġustifika lilu nnifsu.

.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 54
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 tar-
Regolament preżenti.

(5) Dan ir-Regolament huwa lex specialis, 
li jintroduċi dispożizzjonijiet addizzjonali 
ma' dawk stipulati fid-Direttiva 
2001/83/KE. Il-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament għandu jkun biex 
jirregola l-prodotti mediċinali ta' terapija 
avvanzata li huma maħsuba għat-tqegħid 
fis-suq fl-Istati Membri u jew huma 
ppreparati b’mod industrijali jew 
immanifatturati b’metodu li jinvolvi proċess 
industrijali, bi qbil mal-kamp ta' 
applikazzjoni ġenerali tal-leġiżlazzjoni 
farmaċewtika Komunitarja stipulat fit-
Titolu II tad-Direttiva 2001/83/KE. Prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata ppreparati 
kompletament fi sptar għall-użu ta' darba 
biss skond proċess speċifiku, mhux 
standardizzat u mingħajr privattiv, u użat fi 
sptar, sabiex ikun konformi ma' 
preskrizzjoni medika individwali għal 
pazjent individwali taħt ir-responsabilità 
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medika professjonali esklussiva ta' 
prattikant tal-mediċina jew għar-riċerka 
klinika, għandhom għalhekk ikunu esklużi 
mill-firxa ta’ applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li dan ir-Regolament huwa ta' natura lex specialis fir-rigward tad-
Direttiva 2001/83/EC, peress li jintroduċi rekwiżiti addizzjonali li huma speċifiċi għall-
prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata (ATMPs).  Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament huwa l-kamp ta' applikazzjoni ġenerali tal-leġiżlazzjoni farmaċewtika, kif stipulat 
fid-Dir. 2001/83/KE. Meta sptarijiet jew istituzzjonijiet oħra jippreparaw prodotti billi jużaw 
proċess stabbilit biex joħolqu trattamenti għal pazjenti fuq bażi ta' rutina, għandu jkollhom 
jimxu mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. Madankollu, meta l-isptarijiet jipproduċu 
ATMPs għal skopijiet ta' riċerka jew fuq bażi eċċezzjonali ta' darba, m'għandux ikollhom 
jikkonformaw mal-proċess ċentralizzat ta' awtorizzazzjoni.

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 55
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 immanifatturati 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 tar-
Regolament preżenti.

(5) Dan ir-Regolament huwa lex specialis, 
li jintroduċi dispożizzjonijiet addizzjonali 
ma' dawk stipulati fid-Direttiva 
2001/83/KE. Il-kamp ta' applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament għandu jkun biex 
jirregola l-prodotti mediċinali ta' terapija 
avvanzata li 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) għad-
Direttiva  2001/83/KE. Prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata ppreparati 
kompletament fi sptar u mingħajr skop ta' 
profitt, skond preskrizzjoni medika għal 
pazjent individwali, għandhom għalhekk 
ikunu esklużi mill-firxa ta’ applikazzjoni ta' 
dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Qed nipproponu li neskludu mill-kamp ta’ aplikazzjoni ta’ dan ir-regolament dawk il-prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata li huma prodotti u użati f’ambjent ta’ sptar.   Dan 
jippermetti, pereżempju, il-ħolqien ta’ netwerks Nazzjonali ta’ eċċellenza f’terapiji ta’ 
inginerija ta’ ċelluli u tessuti fi ħdan is-sistemi ta’ saħħa nazjonali. 

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 56
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 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 ġejjin 
minn dawn iċ-ċelluli.

(6) Dan ir-regolament għandu biss il-għan 
li jneħħi ċerti restrizzjonijiet fuq il-
moviment ħieles ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata. Huwa ma jarmonizzax 
l-aspetti kollha tas-sistemi regolatorji ta’ l-
Istati Membri f’dan il-qasam.  
Għaldaqstant, ċerti restrizzjonijiet jibqgħu 
mhux effettwati minn dan ir-Regolament u 
jistgħu jinżammu skond l-Artikolu 30 tat-
Trattat. 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. 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 ġejjin minn dawn iċ-
ċelluli. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom id-dritt jireferu għall-Artikolu 30 tat-Trattat meta jridu 
jipprojbixxu jew jrrestrinġu l-moviment ħieles ta’ oġġetti, jiġifieri, prodotti mediċinali fis-suq 
tagħhom, fuq l-bażi ta’ moralità pubblika, politika pubblika jew sigurtà pubblika.  
Madankollu, l-Artikolu 30 japplika biss jekk il-miżura regolatorja ma tkunx waħda li 
tarmonizza kompletament. Għaldaqstant, għandu jiġi ċċarat sewwa li dan ir-regolament 
huwa miżura li tarmonizza parzjalment. Dan l-approċċ huwa kompatibbli ma' l-approċċ tal-
Kumitat għall-affarijiet Legali rigward l-Artikolu 1A (ġdid).       
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Emenda mressqa minn Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott

Emenda 57
PREMESSA 7A (ġdida)

(7a) Dan ir-Regolament jirrispetta bis-sħiħ 
il-projbizzjoni li l-ġisem tal-bniedem u l-
partijiet tiegħu jsiru sors ta’ gwadann 
finanzjarju, stipulata, bħala protezzjoni 
minima li ma tistax titwarrab, fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea u enfasizzat iżjed mill-Parlament 
Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu ta’ l-10 ta’ 
Marzu 2005 dwar kummerċ taċ-ċelluli tal-
bajd tal-bniedem1. Sabiex jintlaħaq dan l-
għan jinħtieġ illi d-donazzjoni ta’ tessuti u 
ta’ ċelluli tkun waħda volontarja u bla ħlas 
u li l-kisba tagħhom titwettaq fuq termini li 
m’humiex għall-profitt. Donazzjonijiet 
volontarji u bla ħlas ta’ tessuti u ċelluli 
jikkontribwixxu wkoll għal standards ta’ 
sikurezza għolja għat- tessuti u ċ-ċelluli u 
għalhekk għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem.

1 ĠU C 320 E, tal-15.12.2005, p. 251.

Or. en

(ex am 53 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Żviluppi mgħaġġla fil-bijoteknoloġija u l-bijomediċina m'għandhomx jitħallew 
jikkompromettu l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Dawn id-drittijiet, li wieħed mill-
iżjed importanti fosthom huwa d-dritt għall-integrità tal-persuna, huma mfassla fil-
Konvenzjoni ta' Oviedo kif ukoll fil-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali. Dawn l-istandards 
għandhom jitħarsu speċjalment għal prodotti ta’ terapija medika avvanzata bbażati fuq it-
tessut u ċ-ċellula bħala prodotti ġodda innovattivi ħafna. F’dan il-kuntest, donazzjonijiet 
volontarji u bla ħlas kif ukoll il-kisba ta’ l-elementi ewlenin fuq bażi mhux għall-profitt 
għandhom jitħarsu mingħajr eċċezzjoni madwar il-Komunità.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 58
PREMESSA 7A (ġdida)
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(7a) Dan ir-Regolament jirrispetta bis-sħiħ 
il-projbizzjoni li l-ġisem tal-bniedem u l-
partijiet tiegħu isiru sors ta’ gwadann 
finanzjarju, stipulata, bħala protezzjoni 
minima li ma tistax titwarrab, fil-Karta tad-
Drittijiet Fundamentali ta’ l-Unjoni 
Ewropea u enfasizzat iżjed mill-Parlament 
Ewropew fir-Riżoluzzjoni tiegħu ta’ l-10 ta’ 
Marzu 2005 dwar kummerċ taċ-ċelluli tal-
bajd tal-bniedem1. Sabiex jintlaħaq dan l-
għan jinħtieġ illi d-donazzjoni ta’ tessuti u 
ta’ ċelluli tkun waħda volontarja u bla ħlas 
u li l-kisba tagħhom titwettaq fuq termini li 
m’humiex għall-profitt. Donazzjonijiet 
volontarji u bla ħlas ta’ tessuti u ċelluli 
jikkontribwixxu wkoll għal standards ta’ 
sikurezza għolja għat- tessuti u ċ-ċelluli u 
għalhekk għall-protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem.

1 ĠU C 320 E, tal-15.12.2005, p. 251.

Or. en

(ex am 53 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Żviluppi mgħaġġla fil-bijoteknoloġija u l-bijomediċina m'għandhomx jitħallew 
jikkompromettu l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Dawn id-drittijiet, li wieħed mill-
iżjed importanti fosthom huwa d-dritt għall-integrità tal-persuna, huma mfassla fil-
Konvenzjoni ta' Oviedo kif ukoll fil-Karta dwar id-Drittijiet Fundamentali. Dawn l-istandards 
għandhom jitħarsu speċjalment għal prodotti ta’ terapija medika avvanzata bbażati fuq it-
tessut u ċ-ċellula bħala prodotti ġodda innovattivi ħafna. F’dan il-kuntest, donazzjonijiet 
volontarji u bla ħlas kif ukoll il-kisba ta’ l-elementi ewlenin fuq bażi mhux għall-profitt 
għandhom jitħarsu mingħajr eċċezzjoni madwar il-Komunità.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Emenda 59
PREMESSA 7B (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-
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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-
protezzjoni legali ta' innovazzjonijiet 
bijoteknoloġiċi2 tqis il-proċessi għall-
modifikazzjoni ta’ l-identità ġenetika tas-
sekwenza taċ-ċelluli ġerminali bħala li ma 
jistax ikollhom privattiva. 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 ĠU L 121, 22.7.1992, p. 34.
2 ĠU L 213, 22.7.1992, p. 13.

Or. en

(ex am 5 of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

Kif jagħmluha ċara l-Artikoli 1 u 13 tal-Konvenzjoni ta' Oviedo, id-dinjità tal-bniedem tiġi 
kompromessa meta jinbidel il-wirt ta’ l-identità ġenetika tiegħu. Prodotti li m'humiex soġġetti 
għal provi kliniċi xierqa skond id-Direttiva 2001/20/KE u li lanqas huma legalment soġġetti 
għal privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 60
PREMESSA 7B (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 
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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-
protezzjoni legali ta' innovazzjonijiet 
bijoteknoloġiċi2 tqis il-proċessi għall-
modifikazzjoni ta’ l-identità ġenetika tas-
sekwenza taċ-ċelluli ġerminali bħala li ma 
jistax ikollhom privattiva. 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 ĠU L 121, 22.7.1992, p. 34.
2 ĠU L 213, 22.7.1992, p. 13.

Or. en

(ex am 5 of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

Kif jagħmluha ċara l-Artikoli 1 u 13 tal-Konvenzjoni ta' Oviedo, id-dinjità tal-bniedem tiġi 
kompromessa meta jinbidel il-wirt ta’ l-identità ġenetika tiegħu. Prodotti li m'humiex soġġetti 
għal provi kliniċi xierqa skond id-Direttiva 2001/20/KE u li lanqas huma legalment soġġetti 
għal privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 61
PREMESSA 7B (ġdida)

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-
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ċelluli ġerminali ta' suġġett.Id-Direttiva 
98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tas-6 ta’ Lulju 1998 dwar il-
protezzjoni legali ta' innovazzjonijiet 
bijoteknoloġiċi2 tqis il-proċessi għall-
modifikazzjoni ta’ l-identità ġenetika tas-
sekwenza taċ-ċelluli ġerminali bħala li ma 
jistax ikollhom privattiva. 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 ĠU L 121, 22.7.1992, p. 34.

2 ĠU L 213, 22.7.1992, p. 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti li m'humiex soġġetti għal provi kliniċi xierqa skond id-Direttiva 2001/20/KE u li 
lanqas huma legalment soġġetti għal privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għall-awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament. Stati Membri biss jistgħu 
jiddeċiedu dwar l-għoti ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali għas-suq.  Għaldaqstant, 
m’għandhomx ikunu suġġetti ghar-rikonoxximent reċiproku ta’ awtorizzazjonijiet nazzjonali 
bejn Stati Membri skond id-Direttiva 2001/83/KE. 

Emenda mressqa minn Alojz Peterle

Emenda 62
PREMESSA 7B (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-protezzjoni legali ta' 
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innovazzjonijiet bijoteknoloġiċi2 tqis il-
proċessi għall-modifikazzjoni ta’ l-identità 
ġenetika tas-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali 
bhala li ma jistax ikollhom 
privattiva.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 
u m'għandhomx ikunu marbuta bi 
proċedura ta' rikonoxximent reċiproku taħt 
id-Direttiva 2001/83/KE.
1 ĠU L 121, 22.7.1992, p. 34.

2 ĠU L 213, 22.7.1992, p. 13.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti li m'humiex soġġetti għal provi kliniċi xierqa skond id-Direttiva 2001/20/KE u li 
lanqas huma legalment soġġetti għal privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għall-awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament. Stati Membri biss jistgħu 
jiddeċiedu dwar l-għoti ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali għas-suq.  Għaldaqstant, 
m’għandhomx ikunu suġġetti għar-rikonoxximent reċiproku ta’ awtorizzazjonijiet nazzjonali 
bejn Stati Membri skond id-Direttiva 2001/83/KE. 

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Emenda 63
PREMESSA 7C (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'għandiex teskludi 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.

Or. en
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(ex am 6 of PR FdR 617323)

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 jew kimeri umani-annimali 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. Madankollu, il-ksenotrapjant għal skopijiet terapewtiċi m’għandux jiġi 
eskluż, sakemm ma jfixkilx is-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 64
PREMESSA 7C (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'għandiex teskludi 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.

Or. en

(ex am 6 of PR FdR 617323)

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 jew kimeri umani-annimali 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. Madankollu, il-ksenotrapjant għal-skopijiet terapewtiċi m’għandux jiġi 
eskluż, sakemm ma jfixkilx is-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali. 
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Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 65
PREMESSA 7C (ġdida)

(7c) L-Istati Membri biss jistgħu joħorġu 
awtorizzazzjoni nazzjonali għal prodotti li 
ġejjin minn ibridi bnedmin-annimal jew 
kimeri jew li jkun fihom tessuti jew ċelluli li 
joriġinaw jew huma gejjin minn ibridi 
bnedmin-animali jew kimeri u dawn 
m’għandhomx ikunu marbuta bi proċedura 
ta’ rikonoxximent reċiproku skond id-
Direttiva 2001/83KE. Din id-dispożizzjoni 
m’għandhiex teffettwa t-trapjant ta’ ċelluli 
jew tessuti somatiċi ta’ l-annimali fil-ġisem 
tal-bniedem għal skopijiet terapewtiċi, 
sakemm dan ma jfixkilx is-sekwenza taċ-
ċelluli ġerminali (pereżempju) il-
ksenotrapjant).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 98/44/KE tenfasizza li l-produzzjoni ta’ kimeri minn ċelluli ġerminali tiġi eskluża 
mill-ħruġ ta' privattivi.   Għaldaqstant, m’għandha tingħata l-ebda awtorizzazzjoni mill-
Komunità għal prodotti li jkun fihom jew ġejjn minn tessuti jew ċelluli bhal dawn.   Stati 
Membri biss jistgħu jiddeċiedu dwar l-għoti ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali għas-suq.  
Għaldaqstant, m’għandhomx ikunu suġġetti għar-rikonoxximent reċiproku ta’ 
awtorizzazjonijiet nazzjonali bejn Stati Membri skond id-Direttiva 2001/83/KE. Madankollu, 
il-ksenotrapjant għal skopijiet terapewtiċi m’għandux jiġi eskluż, sakemm ma jfixkilx is-
sekwenza taċ-ċelluli ġerminali. 

Emenda mressqa minn Alojz Peterle

Emenda 66
PREMESSA 7C (ġdida)

(7c) L-Istati Membri biss jistgħu joħorġu 
awtorizzazzjoni nazzjonali għal prodotti li 
ġejjin minn ibridi bnedmin-annimal jew 
kimeri jew li jkun fihom tessuti jew ċelluli li 
joriġinaw jew huma gejjin minn ibridi 
bnedmin-animali jew kimeri u dawn 
m’għandhomx ikunu marbuta bi proċedura 
ta’ rikonoxximent reċiproku skond id-
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Direttiva 2001/83KE. Din id-dispożizzjoni 
m’għandhiex teffettwa t-trapjant ta’ ċelluli 
jew tessuti somatiċi ta’ l-annimali fil-ġisem 
tal-bniedem għal skopijiet terapewtiċi, 
sakemm dan ma jfixkilx is-sekwenza taċ-
ċelluli ġerminali (pereżempju) il-
ksenotrapjant).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva 98/44/KE tenfasizza li l-produzzjoni ta’ kimeri minn ċelluli ġerminali tiġi eskluża 
mill-ħruġ ta' privattivi.   Għaldaqstant, m’għandha tingħata l-ebda awtorizzazzjoni mill-
Komunità għal prodotti li jkun fihom jew ġejjn minn tessuti jew ċelluli bhal dawn.   Stati 
Membri biss jistgħu jiddeċiedu dwar l-għoti ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali għas-suq.  
Għaldaqstant, m’għandhomx ikunu suġġetti għar-rikonoxximent reċiproku ta’ 
awtorizzazjonijiet nazzjonali bejn Stati Membri skond id-Direttiva 2001/83/KE. Madankollu, 
il-ksenotrapjant għal skopijiet terapewtiċi m’għandux jiġi eskluż, sakemm ma jfixkilx is-
sekwenza taċ-ċelluli ġerminali. 

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Emenda 67
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.

mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed nipproponu li din il-premessa titħassar bħala konsegwenza ta’ l-inroduzzjoni ta’ 
premessa ġdida 7a u l-Artikolu ġdid 3a.
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Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 68
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.

mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed nipproponu li din il-premessa titħassar  bħala konsegwenza ta’ l-inroduzzjoni ta’ 
premessa ġdida 7a u l-Artikolu ġdid 3a.

Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 69
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.

(14) Rigward id-donazzjoni ta’ tessuti u 
ċelluli umani, il-prinċipji Ewropej bħall-
anonimità kemm tad-donatur u tar-
riċevitur, l-altruwiżmu tad-donatur u s-
solidarjetà bejn id-donatur u r-riċevitur 
għandhom jiġu rrispetati. Bħala kwistjoni 
ta’ prinċipju, ċelluli u tessuti umani 
kkontenuti fi prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata għandhom jinkisbu permezz ta’ 
donazzjoni volontarja u bla ħlas. L-Istati 
membri huma mħeġġa biex jieħdu l-passi 
kollha sabiex jinkuraġġixxu involviment 
qawwi tas-settur pubbliku u mingħajr 
profitti fil-ksib ta’ ċelluli u tessuti umani, 
peress li 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-
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protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem.

Or. en

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 70
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.

(14) Ċelluli u tessuti umani kkontenuti fi 
prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata 
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.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jerġa' jiġi affermat li d-donazzjoni ta' ċelluli jew tessuti huwa volontarju u mingħajr 
ħlas, sabiex ikun hemm konsistenza mal-mod kif hija fformulata l-premessa 13.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 71
PREMESSA 15

(15) Provi kliniċi fuq prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata għandhom isiru 
f’konformità mal-prinċipji komprensivi u r-
rekwiżiti etiċi mniżżla fid-Direttiva 
2001/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ l-4 ta’ April 2001 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-
Istati Membri relatati ma' l-implimentazzjoni 
ta’ prassi klinika tajba fil-mod kif isiru l-
provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-
użu uman. Madanakollu, regoli apposta 
għandhom jiġu stipolati, li jadattaw lid-

(15) Provi kliniċi fuq prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata għandhom isiru 
f’konformità mal-prinċipji komprensivi u r-
rekwiżiti etiċi mniżżla fid-Direttiva 
2001/20/KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill ta’ l-4 ta’ April 2001 dwar l-
approssimazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti 
u d-dispożizzjonijiet amministrattivi ta’ l-
Istati Membri relatati ma' l-implimentazzjoni 
ta’ prassi klinika tajba fil-mod kif isiru l-
provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-
użu uman. Madanakollu, regoli apposta 
għandhom jiġu stipolati, li jadattaw lid-
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Direttiva 2005/28/KE tat-8 ta’ April 2005 li 
tistabbilixxi prinċipji u linji gwida dettaljati 
ta’ prassi klinika tajba fir-rigward ta’ 
prodotti mediċinali investigattivi għall-użu 
uman, kif wkoll tar-rekwiżiti għall-
awtorizzazzjoni tal-manifattura jew l-
importazzjoni ta’ tali prodotti, sabiex jitqiesu 
kompletament il-karatteristiċi speċifiċi ta’ 
prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

Direttiva 2005/28/KE tat-8 ta’ April 2005 li 
tistabbilixxi prinċipji u linji gwida dettaljati 
ta’ prassi klinika tajba fir-rigward ta’ 
prodotti mediċinali investigattivi għall-użu 
uman, kif wkoll tar-rekwiżiti għall-
awtorizzazzjoni tal-manifattura jew l-
importazzjoni ta’ tali prodotti, sabiex jitqiesu 
kompletament il-karatteristiċi speċifiċi ta’ 
prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata. 
Għandhom jiġu stipulati rekwiżiti speċifiċi 
tal-manifattura sabiex prodotti mediċinali 
ta’ investigazzjoni jiġu applikati għall-
produzjoni ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata għall-provi kliniċi li 
jitwettqu fl-istess sptar fejn tkun saret il-
produzzjoni.  Dawk ir-regoli għandhom 
jassiguraw li jkun hemm intervall ta’ żmien 
adegwat bejn il-provi kliniċi individwali 
(inklużi provi kliniċi f’diversi ċentri) u s-
sorveljanza u bi skambju ta’ informazzjoni 
kkoordinati.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Ma hemm l-ebda dispożizzjoni speċifika prevista fir-regolament għal dak li għandu x’jaqsam 
ma’ prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata li jiġu użati fi provi kliniċi li jitwettqu fl-istess 
sptar fejn tkun saret il-produzzjoni. Barra minn hekk, provi kliniċi għandhom jitwettqu bl-
aktar mod sikur possibbli (intervall ta’ żmien adegwat, eċċ.) 

Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda 72
PREMESSA 17

(17) Prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata jistgħu jinkorporaw tagħmir 
mediku jew tagħmir mediku attiv li jista' 
jkun impjantat fil-ġisem. Dak it-tagħmir 
għandu jissodisfa l-ħtiġijiet essenzjali 
stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE 
ta’ l-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi u 
d-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE ta’ l-20 
ta’ Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-mezzi 

(17) Prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata jistgħu jinkorporaw tagħmir 
mediku jew tagħmir mediku attiv li jista' 
jkun impjantat fil-ġisem. Dak it-tagħmir 
għandu jissodisfa l-ħtiġijiet essenzjali 
stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE 
ta’ l-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi u 
d-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE ta’ l-20 
ta’ Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-mezzi 
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mediċi attivi li jiddaħħlu f'xi parti tal-ġisem, 
rispettivament, sabiex jiġi żgurat livell 
xieraq ta’ kwalità u sigurtà.

mediċi attivi li jiddaħħlu f'xi parti tal-ġisem, 
rispettivament, sabiex jiġi żgurat livell 
xieraq ta’ kwalità u sigurtà. L-Agenzija 
għandha tieħu kont ta’ l-opinjoni li 
tingħata minn korp notifikat dwar il-
konformità mar-rekwiziti essenzjali 
rilevanti tat-tagħmir mediku jew tat-
tagħmir mediku attiv li jista’ jkun impjantat 
fil-ġisem, skond dawk id-Direttivi fl-
evalwazzjoni ta’ prodott ikkombinat 
imwettqa taħt dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-konformità mar-rekwiżiti essenzjali rilevanti tad-direttivi dwar Tagħmir Mediku għandha 
tiġi dejjem evalwata (jew qabel is-sottomissjoni lill-Agenzija jew fil-qafas ta’ l-evalwazzjoni 
ta’ l-Agenzija) minn entità legali li fl-Unjoni Ewropea hija meqjusa bħala esperta f’dak il-
qasam speċifiku, p.e. Korpi Notifikati.  Kull evalwazzjoni mwettqa minn partijiet terzi li ma 
jkunux familjari mal-proċeduri ta’ evalwazzjoni dwar Tagħmir Mediku tista’ tirriżulta 
f’evalwazzjoni mhux adegwata tal-prodott u konsegwentement, tista’ tkun ta’ riskju għas-
sikurezza tal-pazjent.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 73
PREMESSA 17

(17) Prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata jistgħu jinkorporaw tagħmir 
mediku jew tagħmir mediku attiv li jista' 
jkun impjantat fil-ġisem. Dak it-tagħmir 
għandu jissodisfa l-ħtiġijiet essenzjali 
stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE 
ta’ l-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi u 
d-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE ta’ l-20 
ta’ Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-mezzi 
mediċi attivi li jiddaħħlu f'xi parti tal-ġisem, 
rispettivament, sabiex jiġi żgurat livell 
xieraq ta’ kwalità u sigurtà.

(17) Prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata jistgħu jinkorporaw tagħmir 
mediku jew tagħmir mediku attiv li jista' 
jkun impjantat fil-ġisem. Dak it-tagħmir 
għandu jissodisfa l-ħtiġijiet essenzjali 
stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE 
ta’ l-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi u 
d-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE ta’ l-20 
ta’ Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-mezzi 
mediċi attivi li jiddaħħlu f'xi parti tal-ġisem, 
rispettivament, sabiex jiġi żgurat livell 
xieraq ta’ kwalità u sigurtà. Fejn it-tagħmir 
mediku jew it-tagħmir mediku attiv li jista’ 
jkun impjantat fil-ġisem ikun digà ġie 
evalwat qabel minn korpi notifikati skond 
dawk id-Diretivi, ir-riżultati ta’ dawk l-
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evalwazzjoniiet għandhom jitqiesu mill-
agenzija fl-evalwazzjoni ta’ prodott 
ikkombinat imwettqa taħt dan ir-
Regolament. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-esperjenza vasta u l-kompetenza tal-korpi notifikati fir-rigward ta' l-
evalwazzjoni tat-tagħmir mediku jew tat-tagħmir mediku attiv li jista' jkun impjantat jibqgħu 
jiġu utilizzati kontinwament, il-korpi notifikati jistgħu jevalwaw it-tagħmir mediku jew it-
tagħmir mediku attiv li jista' jkun impjantat li jifformaw parti mill-prodott mediċinali ta’ 
terapija avvanzata kkombinati. F'dak il-każ, l-Aġenzija għandha tqis ir-riżultati ta' dawk l-
evalwazzjonijiet fl-evalwazzjoni finali tagħha tal-prodott ikkombinat.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 74
PREMESSA 17

(17) Prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata jistgħu jinkorporaw tagħmir 
mediku jew tagħmir mediku attiv li jista' 
jkun impjantat fil-ġisem. Dak it-tagħmir 
għandu jissodisfa l-ħtiġijiet essenzjali 
stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE 
ta’ l-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi u 
d-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE ta’ l-20 
ta’ Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-mezzi 
mediċi attivi li jiddaħħlu f'xi parti tal-ġisem, 
rispettivament, sabiex jiġi żgurat livell 
xieraq ta’ kwalità u sigurtà.

(17) Prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata jistgħu jinkorporaw tagħmir 
mediku jew tagħmir mediku attiv li jista' 
jkun impjantat fil-ġisem. Dak it-tagħmir 
għandu jissodisfa l-ħtiġijiet essenzjali 
stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 93/42/KEE 
ta’ l-14 ta’ Ġunju 1993 dwar mezzi mediċi u 
d-Direttiva tal-Kunsill 90/385/KEE ta’ l-20 
ta’ Ġunju 1990 dwar l-approssimazzjoni tal-
liġijiet ta’ l-Istati Membri dwar il-mezzi 
mediċi attivi li jiddaħħlu f'xi parti tal-ġisem, 
rispettivament, sabiex jiġi żgurat livell 
xieraq ta’ kwalità u sigurtà.  Fejn it-tagħmir 
mediku jew it-tagħmir mediku attiv li jista’ 
jkun impjantat fil-ġisem ikun digà ġie 
evalwat qabel minn korpi notifikati skond 
dawk id-Diretivi, ir-riżultati ta’ dawk l-
evalwazzjoniiet għandhom jitqiesu mill-
agenzija fl-evalwazzjoni ta’ prodott 
ikkombinat imwettqa taħt dan ir-
Regolament. 

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi żgurat li l-esperjenza vasta u l-kompetenza tal-korpi notifikati fir-rigward ta' l-
evalwazzjoni tat-tagħmir mediku jew tat-tagħmir mediku attiv li jista' jkun impjantat jibqgħu 
jiġu utilizzati kontinwament, il-korpi notifikati jistgħu jevalwaw it-tagħmir mediku jew it-
tagħmir mediku attiv li jista' jkun impjantat li jifformaw parti mill-prodott mediċinali ta’ 
terapija avvanzata kkombinati. F'dak il-każ, l-Aġenzija għandha tqis ir-riżultati ta' dawk l-
evalwazzjonijiet fl-evalwazzjoni finali tagħha tal-prodott ikkombinat. Din l-emenda 
tikkorrispondi ma' l-emenda 7 tar-rapporteur, bit-tneħħija tal-frażi 'fejn xieraq', għaliex ir-
riżultati għandhom jiġu kkunsidrati f'kull każ.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 75
PREMESSA 18

(18) Regoli speċifiċi għandhom jiġu 
stabbiliti, li jadattaw ir-rekwiżiti tad-
Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tas-
sommarju ta’ karatteristiċi ta’ prodott, 
tikkettjar u fuljett tal-pakkettgħall-
ispeċifiċitajiet tekniċi tal-prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata.

(18) Regoli speċifiċi għandhom jiġu 
stabbiliti, li jadattaw ir-rekwiżiti tad-
Direttiva 2001/83/KE fir-rigward tas-
sommarju ta’ karatteristiċi ta’ prodott, 
tikkettjar u fuljett tal-pakkettgħall-
ispeċifiċitajiet tekniċi tal-prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata. Dawn ir-regoli 
għandhom ikunu konformi bis-sħiħ mad-
dritt tal-pazjenti li jkunu jafu l-oriġini ta’ 
kwalunkwe tessut u ċellula użati fil-
preparazzjoni ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata, filwaqt li tiġi rispettata 
l-anonimità tad-donatur.

Or. en

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 76
PREMESSA 19

(19) Il-prosegwiment ta’ pazjent fil-medda 
t-twila u l-farmakoviġilanza huma aspetti 
kruċjali tal-prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata. Fejn ikun ġustifikat għal 
raġunijiet ta’ saħħa pubblika, id-detentur ta’ 
l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandu għalhekk ikun meħtieġ li jwaqqaf 
sistema xierqa ta’ mmaniġġjar tar-riskji biex 

(19) Il-prosegwiment ta’ l-effikaċja u r-
reazzjonijiet negattivi huma aspetti kruċjali 
tal-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata. 
L-applikant għandu għalhekk jagħti d-
dettalji fl-applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni fis-suq dwar jekk humiex 
maħsuba miżuri, u liema miżuri, biex jiġi 
żgurat il-prosegwiment. Fejn ikun ġustifikat 
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jindirizza dawk l-aspetti. għal raġunijiet ta’ saħħa pubblika, id-
detentur ta’ l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq għandu wkoll ikun meħtieġ li 
jwaqqaf sistema xierqa ta’ mmaniġġjar tar-
riskji biex jindirizza r-riskji relatati mal-
prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tassigura koerenza akbar mal-leġiżlazzjoni farmaċewtika eżistenti u standard 
għoli ta’ farmakoviġilanza.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 77
PREMESSA 21

(21) Hekk kif ix-xjenza tevolvi b’ħeffa kbira 
f’dan il-qasam, impriżi li jkunu qed 
jiżviluppaw prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata għandu jkollhom il-fakultà li 
jitolbu pariri xjentifiċi mingħand l-Aġenzija, 
inklużi pariri dwar attivitajiet post-
awtorizzazzjoni. Bħala inċentiv, il-ħlas għal 
dawk il-pariri xjentifiċi għandu jinżamm 
f’livell minimu.

(21) Hekk kif ix-xjenza tevolvi b’ħeffa kbira 
f’dan il-qasam, impriżi li jkunu qed 
jiżviluppaw prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata għandu jkollhom il-fakultà li 
jitolbu pariri xjentifiċi mingħand l-Aġenzija, 
inklużi pariri dwar attivitajiet post-
awtorizzazzjoni. Bħala inċentiv, il-ħlas għal 
dawk il-pariri xjentifiċi għandu jinżamm 
f’livell minimu għall-intrapriżi żgħar u ta' 
daqs medju, u għandu jitnaqqas ukoll għal 
applikanti oħra..

Or. en

(ex am 66 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament jipprova jinkuraġġixxi u jappoġġja l-SMEs fl-iżvilupp ta' l-ATMPs. 
Għalhekk, jenħtieġ li jiddaħħlu eżenzjonijiet speċjali mill-ħlas għal pariri xjentifiċi 
applikabbli għal SMEs.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 78
PREMESSA 22
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(22) L-Aġenzija għandha tingħata s-setgħa li 
tagħmel rakkomandazzjonijiet xjentifiċi 
dwar jekk prodott partikulari bbażat fuq 
ċelluli jew tessuti jissodisfax il-kriterji 
xjentifiċi li jiddefinixxu prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata, sabiex tindirizza, 
kmieni kemm jista’ jkun, kwistjonijiet mal-
linja ta’ demarkazzjoni ta’ oqsma oħra bħall-
kosmetiċi jew mezzi mediċi, li jistgħu 
jinqalgħu hekk kif ix-xjenza tiżviluppa. 

(22) L-Aġenzija għandha tingħata s-setgħa li 
tagħmel rakkomandazzjonijiet xjentifiċi 
dwar jekk prodott partikulari bbażat fuq 
ġeni, ċelluli jew tessuti jissodisfax il-kriterji 
xjentifiċi li jiddefinixxu prodotti mediċinali 
ta’ terapija avvanzata, sabiex tindirizza, 
kmieni kemm jista’ jkun, kwistjonijiet mal-
linja ta’ demarkazzjoni ta’ oqsma oħra bħall-
kosmetiċi jew mezzi mediċi, li jistgħu 
jinqalgħu hekk kif ix-xjenza tiżviluppa. Il-
Kumitat ghat-Terapiji Avvanzati, bl-
għarfien uniku tiegħu, għandu jkollu rwol 
prominenti fl-għoti ta’ parir bħal dan.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-għarfien speċifiku fil-prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, il-Kumitat għat-
Terapiji Avvanzati għandu jkun strumentali fl-għoti ta’ parir lill-operaturi dwar jekk prodott 
huwiex jew mhuwiex prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 79
PREMESSA 27

(27) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 
1999 li jaħseb għall-proċeduri għall-
eżerċizzju tas-setgħat ta' implimentazzjoni 
mogħtija lill-Kummissjoni.

(27) Il-miżuri meħtieġa għall-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament 
għandhom jiġu adottati skond id-Deċiżjoni 
tal-Kunsill 1999/468/KE tat-28 ta' Ġunju 
1999 li tipprovdi l-proċeduri għall-eżerċizzju 
tas-setgħat ta' l-implimentazzjoni konferiti 
fuq il-Kummissjoni. Il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju li jipprovdi għaliha 
l-Artikolu 5a ta' dik id-Deċiżjoni għandha 
tapplika għall-adozzjoni ta' l-emendi għall-
Anness II sa IV għal dan ir-Regolament u 
għall-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE. 
Peress li dawn il-miżuri huma essenzjali 
għall-funzjonament kif xieraq tal-qafas 
regolatorju sħiħ, għandhom jiġu adottati 
bil-ħeffa sa żmien 9 xhur wara li dan ir-
regolament jidħol fis-seħħ.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi mhux se jkunu f’pożizzjoni li jfasslu protokolli għall-iżvilupp sakemm ir-
rekwiżiti tekniċi jiġu ppubblikati u l-bidliet tad-Direttiva dwar il-Prassi Klinika Tajba u d-
Direttiva dwar il-Prassi ta’ Manifattura tajba jiġu finalizzati. Għalhekk, nipproponu perjodu 
ta’ limitu ta’ 9 xhur biex il-Kummissjoni tadotta l-miżuri meħtieġa.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 80
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, PUNT (B) SUBPARAGRAFU 2 A (ġdid)

Prodotti li jkun fihom jew li jkunu 
magħmula esklussivament minn tessuti 
u/jew ċelluli umani jew annimali mhux 
vijabbli, li ma jinkludu l-ebda tessut jew 
ċellula vijabbli li ma jiffunzjonawx 
prinċipalment permezz ta’ azzjoni 
farmakologika, immunologika jew 
metabolika, huma esklużi minn din d-
definizzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttivi dwar Mezzi Mediċinali (MDD) jipprovdu qafas regolatorju li huwa adattat għall-
kontroll ta’ tagħmir li fih jew li hu magħmul minn prodotti ta’ l-inġinerija tat-tessuti. Jekk 
prodott ta’ l-inġinerija tat-tessuti jaqa’ fid-definizzjoni ta’ “mezz mediku”fl-Artikolu 1 ta' l-
MDD (u għalhekk ma għandux mezz ta’ azzjoni li huwa primarjament farmakoloġiku, 
immunoloġiku jew metaboliku), għandu jiġi rregolat skond l-MDD għalkemm jistgħu jkunu 
meħtieġa rekwiżiti speċifiċi addizzjonali.

Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 81
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.

- fih parti ċellulari jew tat-tessut.

Or. en



PE 382.323v03-00 24/61 AM\645919MT.doc

MT

(ex am 63 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Sabiex tissaħħaħ iċ-ċertezza legali u s-sikurezza ta’ prodotti mediċinali avvanzati, prodott 
ikkombinat għandu jaqa’ taħt dan ir-regolament jekk fih partijiet ta’ ċelluli jew tessuti.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Emenda 82
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 li jikkonsisti f’ċelluli ta’ aktar 
minn embriju, fetu jew bniedem wieħed

Or. en

(ex am 18, just. modified of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

Qed nintroduċu din id-definizzjoni għall-iskop ta' l-Artikolu 3c tar-Regolament preżenti.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 83
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 li jikkonsisti f’ċelluli ta’ aktar 
minn embriju, fetu jew bniedem wieħed

Or. en
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(ex am 18, just. modified of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

Qed nintroduċu din id-definizzjoni għall-iskop ta' l-Artikolu 3c tar-Regolament preżenti. 

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Emenda 84
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, PUNT (D B) (ġdid)

(db) ibridu tfisser:

- 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.

Or. en

(ex am 19, just. modified of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

Qed nintroduċu din id-definizzjoni għall-iskop ta' l-Artikolu 3c tar-Regolament preżenti.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 85
ARTIKOLU 2, PARAGRAFU 1, PUNT (D B) (ġdid)
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(db) ibridu tfisser:

- 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.

Or. en

(ex am 19, just. modified of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

Qed nintroduċu din id-definizzjoni għall-iskop ta' l-Artikolu 3c tar-Regolament preżenti.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Emenda 86
ARTIKOLU 3

Fejn prodott mediċinali ta’ terapija 
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.

Fejn prodott mediċinali ta’ terapija 
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 mingħajr ħsara għad-
dispożizzjonijiet aktar speċifiċi li jinsabu 
f'dan ir-Regolament..

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Skond il-leġiżlazzjoni eżistenti, id-donazzjoni, il-ksib u l-ittestjar 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-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandu jkollhom l-obbligu imperattiv 
li jiżguraw donazzjoni volontarja u mingħajr ħlas u li jiggarantixxu li l-ksib ta’ tessuti u 
ċelluli jitwettaq mingħajr profitt (Artikolu ġdid 3A).

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 87
ARTIKOLU 3

Fejn prodott mediċinali ta’ terapija 
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. 

Fejn prodott mediċinali ta’ terapija 
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 mingħajr ħsara għad-
dispożizzjonijiet aktar speċifiċi li jinsabu 
f'dan ir-Regolament..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond il-leġiżlazzjoni eżistenti, id-donazzjoni, il-ksib u l-ittestjar 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-iskopijiet ta’ dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandu jkollhom l-obbligu imperattiv 
li jiżguraw donazzjoni volontarja u mingħajr ħlas u li jiggarantixxu li l-ksib ta’ tessuti u 
ċelluli jitwettaq mingħajr skop ta' profitt (Artikolu ġdid 3A).

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Emenda 88
ARTIKOLU 3 A (ġdid)

Artikolu 3a
Projbizzjoni fuq il-kummerċjalizzazzjoni 
tal-ġisem uman
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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 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.

Or. en

(ex am 20 of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

Żviluppi mgħaġġla fil-bijoteknoloġija u l-bijomediċina m'għandhomx jitħallew 
jikkompromettu l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Dawn id-drittijiet, li wieħed mill-
iżjed importanti fosthom huwa d-dritt għall-integrità tal-persuna, huma mfassla fil-
Konvenzjoni ta' Oviedo kif ukoll fil-Karta dwar id-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. 
Barra minn hekk, għal dan il-għan, l-Istati Membri għandu jkollhom obbligu li jiżguraw 
donazzjoni volontarja u mingħajr ħlas u li jiggarantixxu l-ksib ta’ tessuti u ċelluli fuq 
mingħajr skop ta' profitt. 

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 89
ARTIKOLU 3 A (ġdid)

Artikolu 3a
Projbizzjoni fuq il-kummerċjalizzazzjoni 
tal-ġisem uman
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 
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tal-ġisem tal-bniedem jew tal-partijiet 
tiegħu bħala tali. 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.

Or. en

(ex am 20 of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

Żviluppi mgħaġġla fil-bijoteknoloġija u l-bijomediċina m'għandhomx jitħallew 
jikkompromettu l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Dawn id-drittijiet, li wieħed mill-
iżjed importanti fosthom huwa d-dritt għall-integrità tal-persuna, huma mfassla fil-
Konvenzjoni ta'Oviedo kif ukoll fil-Karta dwar id-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. 
Barra minn hekk, għal dan il-għan, l-Istati Membri għandu jkollhom obbligu li jiżguraw 
donazzjoni volontarja u mingħajr ħlas u li jiggarantixxu l-ksib ta’ tessuti u ċelluli fuq 
mingħajr skop ta' profitt.

Emenda mressqa minn Eija-Riitta Korhola

Emenda 90
ARTIKOLU 3 A (ġdid)

Artikolu 3a
Projbizzjoni fuq il-kummerċjalizzazzjoni 

tal-ġisem uman
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 dan il-għan, u 
għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, l-Istati 
Membri għandhom jiżguraw li:
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- 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.

Or. en

(ex am 20 of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

Żviluppi mgħaġġla fil-bijoteknoloġija u l-bijomediċina m'għandhomx jitħallew 
jikkompromettu l-protezzjoni tad-drittijiet fundamentali. Dawn id-drittijiet, li wieħed mill-
iżjed importanti fosthom huwa d-dritt għall-integrità tal-persuna, huma mfassla fil-
Konvenzjoni ta' Oviedo kif ukoll fil-Karta dwar id-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. 
Barra minn hekk, għal dan il-għan, l-Istati Membri għandu jkollhom obbligu li jiżguraw 
donazzjoni volontarja u mingħajr ħlas u li jiggarantixxu l-ksib ta’ tessuti u ċelluli fuq 
mingħajr skop ta' profitt.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Emenda 91
ARTIKOLU 3B (ġdid)

Artikolu 3 b
Projbizzjoni fuq prodotti li jimmodifikaw 

is-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali tal-
bniedem

Ma għandha tingħata l-ebda 
awtorizzazzjoni għal prodotti li 
jimmodifikaw l-identità ġenetika tas-
sekwenza taċ-ċelluli ġerminali tal-
bnedmin, ħlief għal dawk maħsuba li 
jikkuraw il-kanċer tal-gonadi.

Or. en

(ex am 65 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Kif jagħmluha ċara l-Artikoli 1 u 13 tal-Konvenzjoni ta' Oviedo, id-dinjità tal-bniedem tiġi 
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kompromessa meta jinbidel il-wirt ta’ l-identità ġenetika tiegħu. Prodotti li m'humiex soġġetti 
għal provi kliniċi xierqa skond id-Direttiva 2001/20/KE u li lanqas huma legalment soġġetti 
għal privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament. Madankollu, il-prodotti għat-trattament tal-kanċer 
tal-gonadi għandhom jitħallew jingħataw awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq Ewropew.

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 92
ARTIKOLU 3B (ġdid)

Artikolu 3 b
Projbizzjoni fuq prodotti li jimmodifikaw 

is-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali tal-
bniedem

Ma għandha tingħata l-ebda 
awtorizzazzjoni għal prodotti li 
jimmodifikaw l-identità ġenetika tas-
sekwenza taċ-ċelluli ġerminali tal-
bnedmin, ħlief għal dawk maħsuba li 
jikkuraw il-kanċer tal-gonadi.

Or. en

(ex am 65 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Kif jagħmluha ċara l-Artikoli 1 u 13 tal-Konvenzjoni ta' Oviedo, id-dinjità tal-bniedem tiġi 
kompromessa meta jinbidel il-wirt ta’ l-identità ġenetika tiegħu. Prodotti li m'humiex soġġetti 
għal provi kliniċi xierqa skond id-Direttiva 2001/20/KE u li lanqas huma legalment soġġetti 
għal privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE ma għandhomx ikunu eliġibbli għall-
awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament. Madankollu, il-prodotti għat-trattament tal-kanċer 
tal-gonadi għandhom jitħallew jingħataw awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq Ewropew.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Emenda 93
ARTIKOLU 3 C (ġdid)

Artikolu 3c
Projbizzjoni fuq prodotti derivati minn 

ibridi bniedem-annimal jew kimeri 
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M'għandha tingħata l-ebda awtorizzazzjoni 
lill-prodotti derivati minn ibridi bniedem-
annimal jew kimeri jew li jkun fihom 
tessuti jew ċelluli li joriġinaw jew li huma 
derivati minn ibridi bniedem-annimal jew 
kimeri.
Din id-dispożizzjoni m’għandhiex teffettwa 
t-trapjant ta’ ċelluli jew tessuti somatiċi ta’ 
l-annimali fil-ġisem tal-bniedem għal 
skopijiet terapewtiċi, sakemm dan ma 
jfixkilx is-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali 
(pereżempju) il-ksenotrapjant).  

Or. en

(ex am 22 of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

L-integrità fiżika u mentali tal-persuna u d-dinjità umana jridu jkunu rispettati, kif enfasizzat 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-UE. Il-ħolqien ta' ibridi jew kimeri umani-
annimali 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. 

Emenda mressqa minn Bogusław Sonik

Emenda 94
ARTIKOLU 3C (ġdid)

Artikolu 3c
Projbizzjoni fuq prodotti derivati minn 

ibridi bniedem-annimal jew kimeri 
 M'għandha tingħata l-ebda awtorizzazzjoni 

lill-prodotti derivati minn ibridi bniedem-
annimal jew kimeri jew li jkun fihom 
tessuti jew ċelluli li joriġinaw jew li huma 
derivati minn ibridi bniedem-annimal jew 
kimeri.
Din id-dispożizzjoni m’għandhiex teffettwa 
t-trapjant ta’ ċelluli jew tessuti somatiċi ta’ 
l-annimali fil-ġisem tal-bniedem għal 
skopijiet terapewtiċi, sakemm dan ma 
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jfixkilx is-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali 
(pereżempju) il-ksenotrapjant).  

Or. en

(ex am 22 of PR FdR 617323)

Ġustifikazzjoni

L-integrità fiżika u mentali tal-persuna u d-dinjità umana jridu jkunu rispettati, kif enfasizzat 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta’ l-UE. Il-ħolqien ta' ibridi jew kimeri umani-
annimali 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. 

Emenda mressqa minn Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 95
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 1

1.  Ir-regoli stipulati fl-Artikoli 6(7), 9(4) u 
9(6) tad-Direttiva 2001/20/KE dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija tal-ġeni u terapija 
somatika taċ-ċelluli għandhom japplikaw 
għall-prodotti ta’ inġinerija tat-tessuti.

1.  Ir-regoli stipulati fl-Artikoli 6(7), 9(4) u 
9(6) tad-Direttiva 2001/20/KE dwar prodotti 
mediċinali ta’ terapija tal-ġeni u terapija 
somatika taċ-ċelluli m'għandhomx
japplikaw għall-prodotti ta’ inġinerija tat-
tessuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Perjodu ta’ reviżjoni estiż ta’ 180 jum (kif mitlub mid-Direttiva tal-Provi Kliniċi) għat-
terapija tal-ġeni u prodotti mediċinali ta’ terapija somatika taċ-ċelluli m’għandhiex tapplika 
għall-prodotti ta' inġinerija tat-tessuti (TEP).  Uħud mil-prodotti konċernati huma suġġetti 
għal proċeduri ħafna aktar sempliċi u aktar mgħaġġla taħt id-Direttiva dwar Tagħmir 
Mediku attwali, li huma kompletament adegwati.     Barra minn dan, il-leġizlazzjoni kurrenti 
(li tiffunzjona) fl-Istati Uniti tindika li 30 jum huma suffiċjenti għal prodotti bħal dawn u 
mhemmx indikazzjoni li perjodu ta’ żmien bħal dan huwa inadegwat.   Għalhekk huwa 
propost li TEPs jiġu sottoposti għall-istess sistema li teżisti għall-mediċini użati mill-bnedmin.
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Emenda mressqa minn Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 96
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 għall-provi kliniċi u prassi 
klinika tajba li hija speċifika għall-prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata u b'mod 
partokolari għall-prodotti ta' inġinerija tat-
tessuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrikonoxxi li b'mod partikolari għall-prodotti ta' inġinerija tat-tessuti li 
għalihom illum ma teżisti l-ebda leġizlazzjoni u għalhekk l-ebda linji gwida, dawn iridu jiġu 
żviluppati mhux biss fir-rigward tal-Prassi Klinika Tajba iżda wkoll b’relazzjoni ma’ l-
awtorizzazzjonijiet għall-provi kliniċi.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 97
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 3A (ġdid)

3a. Rigward id-dispożizzjonijiet li hemm 
riferenza għalihom fil-paragrafi 2 u 3 ta' 
dan l-Artikolu, kull proposta mill-
Kummissjoni, inkluża kull emenda, 
għandha tiġi riferita lill-Kumitat għat-
Terapiji Avvanzati għall-opinjoni tiegħu. 
Kull opinjoni għandha tiġi pubblikata ma' 
l-ewwel opportunità.

Or. fr (ex am 66 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn li t-testi jiġu adattati għall-iżviluppi xjentifiċi mingħajr ma jgħaddu sistematikament 
quddiem il-Parlament, m'għandux iwassal sabiex l-interessi tal-pazjenti jinqabżu. L-emenda 
tar-regoli li jikkontrollaw il-provi kliniċi u l-manifattura ta' prodotti mediċinali ta' terapija 
avvanzata, kif stabbilit f'din il-proposta għal regolament, tista' titqies biss jekk ikun hemm l-
akbar trasparenza. Dan ir-regolament, għaldaqstant, għandu jistipula b'mod ċar ħafna, li l-
Kummissjoni għandha tiġġustifika kull adattament u l-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni, u li l-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jiġu involut sistematikament. 
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Emenda mressqa minn Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 98
ARTIKOLU 5

Linji gwida dettaljati li huma konformi 
mal-prinċipji tal-prassi tal-manufattura 
tajba u li huma speċifiċi għall-prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata 
għandhom jiġu ppubblikati mill-
Kummissjoni.

Miżuri li jkun fihom prinċipji u linji gwida 
għall-prassi tal-manifattura tajba li 
speċifikament jikkonċernaw prodotti ta' 
inġinerija tat-tessuti għandhom jiġu 
adottati mill-Kummissjoni, skond il-
proċedura stipulata fl-Artikolu 26(2).  Fl-
iżvilupp ta’ prinċipji u linji gwida bħal 
dawn, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta 
ma’ rappreżentanti ta’ l-industrija regolata 
u esperti oħra, kif ikun xieraq, u għandha 
tqis il-prinċipji ta’ sistemi ta’ kwalità 
applikati skond id-Direttivi 90/385/KEE u 
93/42/KEEu standards u normi relevanti 
Ewropej u internazzjonali li jiġu applikati 
taħt dawk id-Direttivi.

Or. en

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. Direttiva ġdida dwar il-
prinċipji ta’ Prassi tal-Manifattura Tajba, li speċifikament tiffoka fuq il-prodotti ta’ terapija 
avvanzata, tkun xierqa.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 99
ARTIKOLU 5

Linji gwida dettaljati li huma konformi mal-
prinċipji tal-prassi tal-manufattura tajba u li 
huma speċifiċi għall-prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata għandhom jiġu 
ppubblikati mill-Kummissjoni.

Il-Kummissjoni għandha tfassal linji gwida 
dettaljati li huma konformi mal-prinċipji tal-
prassi tal-manufattura tajba u li huma 
speċifiċi għall-prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata u li għandhom jiġu 
ppubblikati fuq il-websajt ta' l-Aġenzija ma' 
l-ewwel opportunità.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Jidher essenzjali li l-linji gwida jkunu pubblikati u mxerrda permezz tal-websajt ta' l-
Aġenzija.

Emenda mressqa minn Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 100
ARTIKOLU 6, PARAGRAFU 3 A (ġdid)

3a. Prodott ta' inġinerija tat-tessuti li 
jissodisfa d-definizzjoni ta’ tagħmir mediku 
stipulat fl-Arikolu 1(2) (a) tad-Direttiva 
90/385/KEE jew l-Artikolu 1(2)(a) tad-
Direttiva 93/42/KEE, u li m’għandux bħala 
l-mod ta’ azzjoni primarju effett 
farmakologiku, immunologiku jew 
metaboliku, m’għandux jitqies bħala 
prodott mediċinali fis-sens tad-Direttiva 
2001/83/KE u għandu jitqies bħala tagħmir 
mediku suġġett għar-regolament skond id-
Direttiva 90/385/KEE jew id-Direttiva 
93/42/KEE, kif xieraq, minkejja kull 
dispożizzjoni oħra ta’ dawk id-direttivi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti li jaħdmu primarjament b’mod fiżiku għandhom jiġu regolati bħala tagħmir, filwaqt 
li dawk li jaħdmu b’mod farmakologiku, immunologiku jew metaboliku għandhom jiġu 
regolati bħala prodotti mediċinali.   L-istandards ta’ kwalità u sikurezza fir-rispett ta’ tessuti 
u ċelluli umani, kif stipulati mid-Direttiva 2004/23/KE, japplikaw ukoll.   Prodotti ta' 
inġinerija tat-tessuti li m'għandhomx bħala l-mod ta' azzjoni primarju tagħhom effett 
farmakoloġiku, immunoloġiku jew metaboliku, għaldaqstant għandhom jiġu regolati bħala 
tagħmir u mhux bħala prodotti mediċinali. 

Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda 101
ARTIKOLU 7

Rekwiżiti speċifiċi għal prodotti ta’ 
inġinerija tat-tessuti

Rekwiżiti speċifiċi għal prodotti
mediċinali ta' terapija avvanzata li jkun 

fihom tagħmir
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Minbarra r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 
6(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, 
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta’ 
prodott ta’ inġginerija tat-tessuti għandhom 
jinkludu deskrizzjoni tal-karatteristiċi u l-
prestazzjoni tal-prodott u deskrizzjoni tal-
metodi tad-disinn tal-prodott, f’konformità 
ma’ l-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE.

Minbarra r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 
6(1) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, 
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjoni ta' 
prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata li 
jkun fihom tagħmir mediku, bijomaterjali, 
strutturi ("scaffolds") u matriċijiet
għandhom jinkludu deskrizzjoni tal-
karatteristiċi u l-prestazzjoni tal-prodott u 
deskrizzjoni tal-metodi tad-disinn tal-
prodott, f’konformità ma’ l-Anness I għad-
Direttiva 2001/83/KE jew rekwiżiti legali 
rilevanti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Anness I tad-Direttiva 2001/83/KE (li jirregola l-farmaċewtiċi) ma jinkludi l-ebda rekwiżit 
għal tagħmir mediku għalhekk, fejn ikun hemm bżonn, rekwiżiti legali oħra għandhom 
japplikaw sabiex jinkludu deskrizzjoni tal-karatteristiċi fiżiċi u x-xogħol li tagħmel parti mit-
tagħmir mediku.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 102
ARTIKOLU 8, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

Kull emenda proposta mill-Kummissjoni 
għandha tiġi riferita lill-Kumitat għat-
Terapiji Avvanzati għall-opinjoni tiegħu. 
Kull opinjoni għandha tiġi pubblikata ma' 
l-ewwel opportunità.

Or. fr

(ex am 68 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn li t-testi jiġu adattati għall-iżviluppi xjentifiċi mingħajr ma jgħaddu sistematikament 
quddiem il-Parlament, m'għandux jwassal sabiex l-interessi tal-pazjenti jinqabżu. L-emenda 
tar-regoli li jikkontrollaw il-provi kliniċi u l-manifattura ta' prodotti mediċinali ta' terapija 
avvanzata, kif stabbilit f'din il-proposta għal regolament, tista' titqies biss jekk ikun hemm l-
akbar trasparenza. Dan ir-regolament, għaldaqstant, għandu jistipula b'mod ċar ħafna, li l-
Kummissjoni għandha tiġġustifika kull adattament u l-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni, u li l-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jiġu involut sistematikament. 



PE 382.323v03-00 38/61 AM\645919MT.doc

MT

Emenda mressqa minn Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 103
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. Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati 
għandu jipprepara abbozz ta’ opinjoni 
xjentifika, li għandha tintbagħat lill-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu Uman u għandu jifforma l-bażi għall-
kunsiderazzjoni ta’ l-opinjoni tal-Kumitat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jkun entità magħmula minn esperti li huma kapaċi 
li jwasslu t-tagħrif espert xjentifiku li jifforma l-bażi għad-deċiżjoni finali tas-CHMP, 
għalhekk ir-responsabilità tiegħu għandha tiżdied. Sabiex il-livell ta’ tagħrif espert xieraq 
ikun assigurat, għandu jkun importanti li l-esperti jkunu inklużi bħala membri li għandhom 
esperjenza fl-evalwazzjoni tat-tagħmir mediku, għax ħafna mill-prodotti kkonċernati 
għandhom karatteristiċi ta’ mezzi mediċi.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 104
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. 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. 
F'każ ta' nuqqas ta' qbil mal-parir tal-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati, l-
applikant jista' jissottometti fi żmien 15-il 
ġurnata wara li jirċievi l-parir 
osservazzjonijiet bil-miktub lill-Kumitat 
għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman. 
L-applikant għandu jinstema' mill-Kumitat 
għall-Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman 
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qabel din toħroġ l-opinjoni tagħha, jekk l-
applikant jitlob dan fl-osservazzjonijiet 
tiegħu bil-miktub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-artikolu 9 (2) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, fejn l-applikant jingħata l-
opportunità li jitlob li l-opinjoni tal-Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-Uzu Uman 
terġa' tiġi eżaminata f' nota miktuba lill-aġenzija, applikant li jirċievi opinjoni mill-Kumiatat 
għat-Terapiji Avvanzati għandu jingħata wkoll l-opportunità ta' appell sabiex tiġi żgurata 
konsistenza fi ħdan l-Aġenzija. 

Emenda mressqa minn Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 105
ARTIKOLU 9, PARAGRAFU 4 A (ġdid)

4a. Fil-każ ta’ applikazzjoni għal prodott 
ta' inġinerija tat-tessuti, il-Kumitat għall-
Prodotti Mediċinali għall-Użu Uman
għandu joħroġ l-opinjoni tiegħu fi żmien il-
limitu ta’ 150 jum kif jipprovdi l-Artikolu 
14(9) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.   
Il-Kummissjoni għandha wkoll tadotta 
dispożizzjonijiet xierqa għall-eżami ta’ 
varjazzjonijiet ta’ awtorizzazzjonjiet tas-suq 
għall-prodotti ta' inġinerija tat-tessuti 
skond il-proċedura li jsir riferiment għaliha 
fl-Artikolu 87(2) tar-Regolament (KE) Nru 
726/2004, filwaqt li jitqiesu, kif xieraq, 
differenzi bejn dawk il-prodotti u prodotti 
mediċinali oħra li jistgħu jiġġustifikaw 
proċeduri simplifikati jew mgħaġġla.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-iżviluppi mgħaġġla ta’ prodotti ta' inġinerija tat-tessuti u ċ-ċikli ta’ ħajja limitati 
ta’ dawn il-prodotti, din l-emenda tipprovdi għal reviżjoni mgħaggla ta’ applikazzjonijiet ta’ 
awtorizzazzjoni inizjali għas-suq (150 jum għar-reviżjoni CHMP), pjuttost milli 210 li 
jingħataw għall-prodotti mediċinali ordinarji) u titlob għal direttiva tal-Kummissjoni dwar 
varjazzjonijiet li jqisu l-karatteristiċi speċjali ta’ prodotti ta' inġinerija tat-tessuti. 
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Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 106
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
fis-suq għal prodott mediċinali kombinat 
ta’ terapija avvanzata għandha tinkludi 
evidenza ta’ konformità mar-rekwiżiti 
essenzjali li hemm riferiment għalihom fl-
Artikolu 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 6 tar-Regolament propost, il-parti tat-tagħmir ta’ prodott mediċinali 
kombinat ta’terapija avvanzata għandha tissodisfa r-rekwiżiti essenzjali rilevanti tat-tagħmir. 
Evidenza ta’ konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti għandha tiġi pprovduta fl-applikazzjoni ta’ 
awtorizzazzjoni għas-suq.

Emenda mressqa minn Peter Liese, John Bowis

Emenda 107
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 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 għal awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għal prodott 
mediċinali ta' terapija avvanzata kkombinat 
tista' tinkludi r-riżultati ta' l-evalwazzjoni 
minn korp notifikat f’konformità mad-
Direttiva 93/42/KEE jew id-Direttiva 
90/385/KEE tat-tagħmir mediku jew tal-
parti attiva ta' tagħmir mediku li jista' jkun 
impjantat. L-Aġenzija għandha tikkunsidra 
r-riżultati ta’ dik il-valutazzjoni fl-
evalwazzjoni tagħha tal-prodott mediċinali 
partikulari.

Jekk l-applikazzjoni ma tinkludix ir-rizultat 
ta’ l-imsemmi hawn fuq, l-Agenzija 
imbagħad għandha tfittex opinjoni dwar il-
konformità tal-parti mit-tagħmir ma’ l-
Anness I tad-Direttiva 93/42/KEE jew id-
Direttiva 90/385/KEE minn korp notifikat 
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identifkat b’konġunzjoni ma’ l-applikant.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għarfien speċifiku ta' l-Aġenzija dwar il-prodotti mediċinali u tal-korpi notifikati dwar il-
mezzi mediċi għandu jiġi sfruttat kif jixraq, waqt li materjal żejjed u/jew funzjonijiet li 
jikkoinċidu jiġu evitati. Definizzjoni ċara ta’ l-irwoli u l-funzjonijiet għandha wkoll tnaqqas 
dewmien mhux meħtieġ.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 108
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 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 għal awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għal prodott 
mediċinali ta' terapija avvanzata kkombinat 
għandha tinkludi, fejn ikunu disponibbli, 
ir-riżultati ta' l-evalwazzjoni minn korp 
notifikat f’konformità mad-Direttiva 
93/42/KEE jew id-Direttiva 90/385/KEE tat-
tagħmir mediku jew tal-parti attiva ta' 
tagħmir mediku li jista' jkun impjantat.  L-
Aġenzija għandha tikkunsidra r-riżultati ta’ 
dik il-valutazzjoni fl-evalwazzjoni tagħha 
tal-prodott mediċinali partikulari. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċarat li l-applikant għandu l-għażla li jieħu l-parti tat-tagħmir ta' ATMP 
kkombinat biex tiġi evalwata u ċertifikata minn entità notifikata, bi qbil mal-leġiżlazzjoni 
dwar it-tagħmir mediku. F'każ ta' dan it-tip, l-Aġenzija għandha tqis din l-evalwazzjoni fl-
evalwazzjoni tal-prodott ikkombinat kollu kemm hu.

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 109
ARTIKOLU 10, PARAGRAFU 2

2.  Fejn il-mezz mediku jew il-mezz mediku 
attiv li jiddaħħal fil-ġisem li huwa parti 

2. L-applikazzjoni għal awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għal prodott 
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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.

mediċinali ta' terapija avvanzata kkombinat 
għandha tinkludi, fejn ikunu disponibbli, 
ir-riżultati ta' l-evalwazzjoni minn korp 
notifikat f’konformità mad-Direttiva 
93/42/KEE jew id-Direttiva 90/385/KEE tat-
tagħmir mediku jew tal-parti attiva ta' 
tagħmir mediku li jista' jkun impjantat. L-
Aġenzija għandha tikkunsidra r-riżultati ta’ 
dik il-valutazzjoni fl-evalwazzjoni tagħha 
tal-prodott mediċinali partikulari.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jigi ċċarat li l-applikant jista’ jkollu l-parti tat-tagħmr ta’ prodott mediċinali 
kombinat ta’ terapija avvanzata evalwat u ċċertifikat minn korp notifikat identifikat 
b’konġunzjoni miegħu, sabiex tiġi żgurata proċedura ta’ evalwazzjoni aktar flessibbli tal-
prodott mediċinali konċernat.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 110
ARTIKOLU 14, PARAGRAFU 2

2. Il-fuljett tal-pakkett għandu 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 jiġu applikati fuq 
pazjenti, esklussivament minn prattikanti 
tal-mediċina, is-sommarju tal-karatteristiċi 
tal-prodott skond l-Artikolu 11 tad-Direttiva 
2001/83/KE jista' jintuża bħala l-fuljett tal-
pakkett.

Or. en

(ex am 74 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Minħabba li l-maġġoranża ta’ Prodotti Mediċinali ta’ Terapija Avvanzata mhux se jispiċċaw 
f’idejn il-pazjenti iżda għandhom jiġu applikati direttament minn prattikanti tal-mediċina, 
tagħrif dwar it-terapija, speċjalment f’każijiet ta’ prodotti awtologi, għandu jingħata lill-
pazjenti anke qabel ma jitneħħa l-materjal tal-bidu. Għalhekk il-possibilità li jintuża s-
sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bħala l-fuljett tal-pakkett għandha tkun introdotta. 
Peress li l-pakkett ma għandux jiġi f'idejn il-pazjent il-ħtieġa għal konsultazzjonijiet ma’ 
gruppi ta’ pazjenti magħżula tista’ titħassar.
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Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 111
ARTIKOLU 15, TITOLU

Immaniġġjar tar-Riskji Post-
awtorizzazzjoni 

Evalwazzjoni ta' l-effikaċja, ir-reazzjonijiet 
negattivi u Mmaniġġjar tar-Riskji Post-
awtorizzazzjoni.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din hija emenda sussegwenti għall-emenda 27 (Artikolu 15, paragrafu 1).

Emenda mressqa minn Frédérique Ries

Emenda 112
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-
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’ 
90% għall-SMEs u "l-intrapriżi 
innovattivi" skond kriterji definiti fil-Qafas 
ta' Riċerka ta' l-UE għall-Għajnuna Statali 
għar-Riċerka, l-Iżvilupp u l-Innovazzjoni 
tat-22 ta' Novembru 2006 u 65% għal 
applikanti oħra 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament ifittex li inkuraġġixxi u jappoġġja l-iżvilupp ta’ Prodotti Mediċinali ta’ 
Terapija Avvanzata minn intraprizi li l-ispeċifiċità tagħhom għandha tiġi rikonoxxuta.  Din 
id-deroga għandha tiffoka fuq appoġġ għal intrapriżi li ma jissodisfawx il-kriterji tar-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE biex jikkwalifikaw bħala SMEs, iżda li 
għandhom bżonn simili ta’ appoġġ, b’mod partikolari għax jaqbżu fatturat annwali massimu 
minħabba investimenti għoljin fir-riċerka u l-iżvilupp. 
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Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 113
ARTIKOLU 19 A (ġdid)

Artikolu 19a
Inċentivi għal intrapriżi bijotekniċi ta’ daqs 

żgħir u medju
1. Manifatturi ta’ prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata li ma jimpjegawx iżjed 
minn 500 persuna u li għandhom fatturat li 
ma jaqbiżx il-EUR 100 miljun, jew total tal-
karta tal-bilanċ li ma jaqbiżx is-EUR 70 
miljun, għandhom ikunu eliġibbli għall-
inċentivi kollha li jingħataw lill-intrapriżi 
ta’ daqs żgħir u medju skond ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE.

2. L-istess għandu japplika għal intrapriżi 
li intrapriżi oħra għandhom interess sa 
50% fihom, jekk dawk l-intrapriżi jinvestu 
iżjed minn 15% tal-fatturat annwali 
f’attivitajiet ta’ riċerka u żvilupp.

Or. en

(ex am 83 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Huwa diffiċli, għal ħafna intrapriżi bijotekniċi ġodda, li jissodisfaw l-kriterji għal SME. 
Waħda mir-raġunijiet hija li x-xiri jew il-bejgħ ta’ privattiva jew teknoloġija ta’ pjattaforma 
tista’ tiġġenera fatturat kbir ta’ darba li jaqbeż il-limiti kurrenti. Raġuni oħra hija li ħafna 
intrapriżi ma jħarsux il-kriterji kurrenti ta’ indipendenza (ta’ interessi taħt il-25%), peress li 
bnew alleanzi ma’ kumpaniji oħra. Dawn il-problemi aktarx għandhom l-akbar relevanza 
għal intrapriżi bijotekniċi. Minkejja dan, dawn il-kumpaniji għandhom xorta waħda jgawdu 
minn termini finanzjarji iżjed favorevoli.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 114
ARTIKOLU 19 B (ġdid)

Artikolu 19b
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Tnaqqis tal-miżata għall-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq

1. Il-miżata għall-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandha titnaqqas b’50% 
jekk l-applikant jista’ jagħti prova li hemm 
interess pubbliku partikolari fil-Komunità 
fil-prodott mediċinali ta’ terapija avvanzata 
jew jekk ir-ritorn fuq l-investiment mistenni 
mill-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodott simili 
huwa żgħir.
2. Il-paragrafu 1 għandu japplika ukoll 
għall-miżati ta’ attivitajiet ta’ wara l-
awtorizzazzjoni mwettqa mill-Aġenzija fl-
ewwel sena wara li tingħata l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-
prodott mediċinali. 
3. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll 
għall-miżati għall-attivitajiet ta’ wara l-
awtorizzazzjoni mwettqa mill-Aġenzija, 
mingħajr ebda limitu ta’ żmien, fil-każ ta’ 
intrapriżi ta’ daqs żgħir jew medju jew 
intrapriżi li ma jimpjegawx iżjed minn 500 
persuna jew li għandhom fatturat li ma 
jaqbiżx il-EUR 100 miljun, jew li 
għandhom total tal-karta tal-bilanċ li ma 
jaqbiżx is-EUR 70 miljun.
4. Il-paragrafu 1 għandu japplika wkoll 
għall-miżati għall-attivitajiet ta’ wara l-
awtorizzazzjoni mwettqa mill-Aġenzija, 
mingħajr ebda limitu ta’ żmien, fil-każ ta’ 
intrapriżi li intrapriżi oħra għandhom 
interess sa 50 % fihom u jekk dawk l-
intrapriżi jinvestu iżjed minn 15% tal-
fatturat annwali tagħhom f’attivitajiet ta’ 
riċerka u żvilupp.

Or. en

(ex am 84 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Tnaqqis fil-miżati għall-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq huwa meħtieġ fil-każijiet ta' 
ATMPs li jservu l-interess pubbliku bħal mediċini orfni jew fejn l-applikant ikun SME. Għal 
dawk il-prodotti u l-intrapriżi, il-proċedura ċentralizzata hija piż amministrattiv kbir li 
għandu jittaffa permezz ta’ miżati minimizzati. It-tnaqqis fl-ispejjeż stipulati huwa meħtieġ 
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ukoll fil-każ ta’ ATMPs awtologi u dawk li huma maħsuba għall-użu għax dawn il-prodotti 
jistgħu jkunu introdotti fis-suq sa livell limitat.

Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 115
ARTIKOLU 19 A (ġdid)

Artikolu 19a
Appoġġ tekniku

L-Istati Membri għandhom, fir-rigward ta’ 
l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
jipprovdu appoġġ tekniku speċifiku lill-
applikanti u lid-detenturi ta’ l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Dan l-
appoġġ għandu jkun disponibbli permezz 
ta’ l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u 
għandu jiffoka b’mod partikolari fuq: 

- appoġġ lil intrapriżi li ma jissodisfawx il-
kriterji tar-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE biex 
jikkwalifikaw bħala SMEs iżda għandhom 
ħtieġa simili għall-appoġġ, per eżempju 
jekk ma humiex ikkunsidrati bħala SMEs 
għax ma jissodisfawx il-kriterju ta’ l-
indipendenza jew jaqbżu l-fatturat massimu 
annwali minħabba investimenti għoljin 
f’riċerka u żvilupp, u

- appoġġ għall-isptarijiet individwali jew 
istituzzjonijiet fuq skala żgħira, per 
eżempju dipartimenti ta’ universitajiet, li 
ma jissodisfawx il-kriterji tal-
kundizzjonijiet ta’ l-Artikolu 3(7) tad-
Direttiva 2001/83/KE. Appoġġ għandu 
jingħata bil-kundizzjoni li l-prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata ppreparati 
u użati taħt ir-responsabbiltà teknika ta’ 
tabib speċjalizzat u skond riċetta medika 
għal pazjenti individwali. 

Or. en
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(ex am 82 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Eżenzjonijiet mill-kamp ta' applikazzjoni ta’ din id-Direttiva għandhom ikunu limitati kemm 
jista’ jkun sabiex il-benefiċċji ta’ mediċini ġodda jitwasslu malajr lill-pazjenti kollha fl-
Ewropa. Iżda, għandu jingħata appoġġ speċjali lil gruppi magħżula ta’ applikanti possibbli 
fir-rigward tal-partikularitajiet ta’ dan is-settur innovattiv ħafna. Dan jista’ jintlaħaq l-aħjar 
fuq livell nazzjonali.

Emenda mressqa minn Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 116
ARTIKOLU 21, PARAGRAFU 1, PUNT (C A) (ġdid)

(ca) erba’ membri u erba' oħra li jalternaw 
magħhom maħtura mill-Kummissjoni, fuq 
il-bażi ta’ sejħa pubblika għall-espressjoni 
ta’ interess, li għandu jkollhom it-tagħrif 
espert dwar il-mezzi mediċi li fihom jew li 
jikkonsistu fi, jew li jintużaw flimkien ma’ 
prodotti ta’ l-inġinerija tat-tessuti.

Or. en

(ex am 88 of AM FdR 620607 modified)

Ġustifikazzjoni

Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jkun entità magħmula minn esperti li huma kapaċi 
li jwasslu t-tagħrif espert xjentifiku li jifforma l-bażi għad-deċiżjoni finali tas-CHMP, 
għalhekk ir-responsabbiltà tiegħu għandha tiżdied. Sabiex il-livell ta’ tagħrif espert xieraq 
ikun assigurat, għandu jkun importanti li l-esperti jkunu inklużi bħala membri li għandhom 
esperjenza fl-evalwazzjoni tat-tagħmir mediku, għax ħafna mill-prodotti kkonċernati 
għandhom karatteristiċi ta’ mezzi mediċi.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 117
ARTIKOLU 21, PARAGRAFU 1, PUNT (C A) (ġdid)

(ca) membru wieħed tal-Grupp ta' Ħidma 
ta' l-Aġenzija dwar il-farmakoviġilanza.

Or. fr
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(ex am 89 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Rappreżentant tal-Grupp ta’ Ħidma dwar il-Farmakoviġilanża ta’ l-EMEA għandu jkun 
membru tal-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati sabiex ikun assigurat illi l-Kumitat  jagħti 
attenzjoni speċjali lill-konsiderazzjoni ta’ l-effetti mhux mixtieqa minħabba n-natura ta’ 
prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 118
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-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. 

Għall-anqas żewġ membri u tnejn li 
jalternaw magħhom mill-Kumitat għat-
TerapijiAvvanzati għandu jkollhom 
għarfien xjentifiku fit-tagħmir mediku.

Or. en

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. Sabiex il-livell ta’ għarfien 
xieraq ikun assigurat, għandu jkun importanti li l-esperti jkunu inklużi bħala membri li 
għandhom esperjenza fl-evalwazzjoni tat-tagħmir mediku, għax ħafna mill-prodotti 
kkonċernati għandhom karatteristiċi ta’ mezzi mediċi.
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Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 119
ARTIKOLU 21, PARAGRAFU 5

5. L-ismijiet u l-kwalifiki xjentifiċi tal-
membri għandhom jiġu ppublikati mill-
Aġenzija.

5. L-ismijiet u l-kwalifiki xjentifiċi tal-
membri għandhom jiġu ppublikati fuq il-
websajt ta' l-Aġenzija ma' l-ewwel 
opportunità.

Or. fr

(ex am 92 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Jidher li huwa essenzjali li l-informazzjoni dwar il-membri tal-Kumitat tkun pubblikata u 
mxerrda permezz tal-websajt ta' l-Aġenzija.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 120
ARTIKOLU 22

1. Membri tal-Kumitat għat-Terapiji 
Avvanzati u l-esperti tiegħu għandhom 
iwiegħdu li jaġixxu fl-interess pubbliku u 
b’mod indipendenti. Huma m’għandux 
ikollhom interessi finanzjarji jew ta’ 
xort’oħra fis-settur farmaċewtiku, is-settur 
tal-mezzi mediċi jew is-settur 
bijoteknoloġiku li jistgħu jaffettwaw l-
imparzjalità tagħhom.

Flimkien mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 
63 tar-Regolament (KE) Nru 726/2004, 
membri u dawk li jalternaw magħhom tal-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati 
m’għandux ikollhom interessi finanzjarji jew 
ta’ xort’oħra fis-settur bijoteknoloġiku u fis-
settur tat-tagħmir mediku li jistgħu
jaffettwaw l-imparzjalità tagħhom. L-
interessi indiretti kollha li jistgħu jkunu 
relatati ma' dawn is-setturi għandhom 
jitniżżlu fir-reġistru msemmi fl-Artikolu 
63(2) tar-Regolament (KE) Nru 726/2004.

2. L-interessi indiretti kollha li jistgħu ikunu 
relatati mas-settur farmaċewtiku, is-settur 
tal-mezzi mediċi jew is-settur 
bijoteknoloġiku għandhom jitniżżlu fir-
reġistru msemmi fl-Artikolu 63(2) tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun iċċarat li livell identiku ta' trasparenza li jinsab għall-Kumitati eżistenti fi ħdan 
l-EMEA (skond l-Artikolu 63 tar-Regolament (KE) Nru 726/2004) japplika għall-Kumitat 
għat-Terapiji Avvanzati l-ġdid. Għandu jkun iċċarat ukoll li interessi fis-settur tal-
bijoteknoloġija jew tat-tagħmir mediku huma pprojbiti.

Emenda mressqa minn Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 121
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) jifformula abbozz ta' opinjoni dwar il-
kwalità, is-sikurezza u l-effikaċja ta’ 
prodotti mediċinali kombinati ta’ terapija 
avvanzata, li għandha tintbagħat lill-
Kumitat għall-Prodotti Mediċinali għall-
Użu Uman;

Or. en

Ġustifikazjoni

Il-Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jkun entità magħmula minn esperti li huma kapaċi 
li jwasslu t-tagħrif espert xjentifiku li jifforma l-bażi għad-deċiżjoni finali tas-CHMP, 
għalhekk ir-responsabbiltà tiegħu għandha tiżdied. Sabiex il-livell ta’ tagħrif espert xieraq 
ikun assigurat, għandu jkun importanti li l-esperti jkunu inklużi bħala membri li għandhom 
esperjenza fl-evalwazzjoni tat-tagħmir mediku, għax ħafna mill-prodotti kkonċernati 
għandhom karatteristiċi ta’ tagħmir mediku.

Emenda mressqa minn Anne Ferreira

Emenda 122
ARTIKOLU 24, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

Kull emenda proposta mill-Kummissjoni 
għandha tiġi riferita lill-Kumitat għat-
Terapiji Avvanzati għall-opinjoni tiegħu. 
Kull opinjoni għandha tiġi pubblikata ma' 
l-ewwel opportunità.

Or. fr
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(ex am 96 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Il-bżonn li t-testi jiġu adattati għall-iżviluppi xjentifiċi mingħajr ma jgħaddu sistematikament 
quddiem il-Parlament, m'għandux iwassal sabiex l-interessi tal-pazjenti jinqabżu. L-emenda 
tar-regoli li jikkontrollaw il-provi kliniċi u l-manifattura ta' prodotti mediċinali ta' terapija 
avvanzata, kif stabbilit f'din il-proposta għal regolament, tista' titqies biss jekk ikun hemm l-
akbar trasparenza. Dan ir-regolament, għaldaqstant, għandu jistipula b'mod ċar ħafna, li l-
Kummissjoni għandha tiġġustifika kull adattament u l-proċess ta' teħid ta' deċiżjoni, u li l-
Kumitat għat-Terapiji Avvanzati għandu jiġu involut sistematikament. 

Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda 123
ARTIKOLU 25, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

F'dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha 
tevalwa l-impatt ta' progress tekniku fuq l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Hija 
għandha wkoll, jekk ikun hemm il-bżonn, 
tagħmel proposta leġizlattiva biex tirrevedi 
l-kamp ta’ applikazzjoni tiegħu u tinkludi 
terapji ġodda li, filwaqt li jissodisfaw id-
definizzjoni ta’ prodott mediċinali, la 
jinvolvu terapija tal-ġeni, la terapija taċ-
ċelluli u lanqas inġinerija tat-tessuti.

Or. en

(ex am 98 of AM FdR 620607 modified)

Ġustifikazzjoni

Avvanzi xjentifiċi jistgħu jagħmlu terapiji ġodda addizzjonali possibbli li la huma terapija tal-
ġeni, u lanqas terapija taċ-ċelluli jew ta’ l-inġinerija tat-tessuti. Ikun fl-interessi tal-pazjenti li 
dawn ikunu inklużi f'xi dejta fil-futur sabiex jippermettu awtorizzazzjoni Ewropea għall-
prodotti li jirriżultaw minnhom.

Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 124
ARTIKOLU 25, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

F'dan ir-rapport, il-Kummissjoni għandha 
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tevalwa l-impatt ta' progress tekniku fuq l-
applikazzjoni ta' dan ir-Regolament. Hija 
għandha wkoll, jekk ikun hemm il-bżonn, 
tagħmel proposta leġiżlattiva biex tinkludi 
terapiji ġodda li la jinvolvu terapija tal-
ġeni, la terapija taċ-ċelluli u lanqas 
inġinerija tat-tessuti. 

Or. en

(ex am 98 of AM FdR 620607 modified)

Ġustifikazzjoni

Avvanzi xjentifiċi jistgħu jagħmlu terapiji ġodda addizzjonali possibbli li la huma terapija tal-
ġeni, u lanqas terapija taċ-ċelluli jew ta’ l-inġinerija tat-tessuti. Ikun fl-interessi tal-pazjenti li 
dawn ikunu inklużi f'xi dejta fil-futur sabiex jippermettu awtorizzazzjoni Ewropea għall-
prodotti li jirriżultaw minnhom.

Emenda mressqa minn Alojz Peterle

Emenda 125
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:
- li jimmodifikaw l-identità ġenetika tas-
sekwenza ġerminali tal-bnedmin,

- derivati minn ibridi bniedem-annimal jew 
kimeri jew li jkun fihom tessuti jew ċelluli li 
joriġinaw jew li huma derivati minn ibridi 
bniedem-annimal jew kimeri.

Din id-dispożizzjoni m’għandhiex teffettwa 
t-trapjant ta’ ċelluli jew tessuti somatiċi ta’ 
l-annimali fil-ġisem tal-bniedem għal 
skopijiet terapewtiċi, sakemm dan ma 
jfixkilx is-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali
(pereżempju) il-ksenotrapjant).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti li m'humiex soġġetti għal provi kliniċi xierqa skond id-Direttiva 2001/20/KE u li 
lanqas huma legalment soġġetti għal privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għall-awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament. Id-Direttiva 98/44/KE 
tenfasizza li l-produzzjoni ta’ kimeri minn ċelluli ġerminali tiġi eskluża mill-ħruġ ta' 
privattivi.   Għaldaqstant, m’għandha tingħata l-ebda awtorizzazzjoni mill-Komunità għal 
prodotti li jkun fihom jew ġejijn minn tessuti jew ċelluli bhal dawn.   Billi jiġu esklużi mill-
Anness tar-regolament6 726/2004, neskludu l-possibilità li dawn il-prodotti jakkwistaw 
awtorizzazzjoni Ewropea għat-tqegħid fis-suq . Għal dawn il-prodotti tista' tinħareġ 
awtorizzazzjoni nazzjonali biss għat-tqegħid fis-suq.

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 126
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:.

- li jimmodifikaw l-identità ġenetika tas-
sekwenza ġerminali tal-bnedmin,

- derivati minn ibridi bniedem-annimal jew 
kimeri jew li jkun fihom tessuti jew ċelluli li 
joriġinaw jew li huma derivati minn ibridi 
bniedem-annimal jew kimeri.

Din id-dispożizzjoni m’għandhiex teffettwa 
t-trapjant ta’ ċelluli jew tessuti somatiċi ta’ 
l-annimali fil-ġisem tal-bniedem għal 
skopijiet terapewtiċi, sakemm dan ma 
jfixkilx is-sekwenza taċ-ċelluli ġerminali 
(pereżempju) il-ksenotrapjant).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti li m'humiex soġġetti għal provi kliniċi xierqa skond id-Direttiva 2001/20/KE u li 
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lanqas huma legalment soġġetti għal privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għall-awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament. Id-Direttiva 98/44/KE 
tenfasizza li l-produzzjoni ta’ kimeri minn ċelluli ġerminali tiġi eskluża mill-ħruġ ta' 
privattivi.   Għaldaqstant, m’għandha tingħata l-ebda awtorizzazzjoni mill-Komunità għal 
prodotti li jkun fihom jew ġejjin minn tessuti jew ċelluli bhal dawn.   Billi jiġu esklużi mill-
Anness tar-regolament6 726/2004, neskludu l-possibilità li dawn il-prodotti jakkwistaw 
awtorizzazzjoni Ewropea għat-tqegħid fis-suq . Għal dawn il-prodotti tista' tinħareġ 
awtorizzazzjoni nazzjonali biss għat-tqegħid fis-suq.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 127
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)*] ħlief 
għal prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata għal użu awtologu jew maħsuba 
għall-użu, li huma manifatturati u 
distribwiti esklussivament fi Stat Membru u 
li għalihom dan l-Istat Membru ħaseb 
għall-proċedura ta’ l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq skond il-kriterji ta’ dan ir-
Regolament bħala alternattiv, għal perjodu 
ta’ ħames snin wara l-għoti ta' l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq fuq 
livell nazzjonali. Minn hemm ’il quddiem 
għandha tinħtieġ applikazzjoni għal tiġdid 
bi proċedura ċentralizzata, bl-effett li wara 
dan it-tiġdid l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq nazzjonali ssir awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq ċentralizzata.

Or. en

(ex am 102 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Sabiex jitħaffef l-istadju għad-dħul fis-suq ta’ ħafna SMEs li jridu jqiegħdu l-prodott tagħhom 
fis-suq ta’ Stat Membru wieħed biss, awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq fuq livell nazzjonali 
għal prodotti mqiegħda fis-suq fuq livell nazzjonali biss għandha tkun possibbli. Din l-
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awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq nazzjonali għandha tkun limitata għal perjodu ta’ ħames 
snin. It-tiġdid wara dan l-ewwel perjodu ta’ ħames snin għandu jitwettaq permezz ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ċentralizzata.

Emenda mressqa minn Cristina Gutiérrez-Cortines

Emenda 128
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 kemm ippreparat kompletament u 
kemm użat f'ambjent ta' sptar u ppreparat 
mingħajr skop ta' profitt, skond 
preskrizzjoni medika għal pazjent 
individwali.
Ambjent ta' sptar tfisser netwerk nazzjonali 
ta' sptarijiet u ċentri assoċjati fi ħdan is-
Sistema Nazzjonali tas-Saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Qed nipproponu li neskludu mill-kamp ta’ aplikazzjoni ta’ dan ir-regolament dawk il-prodotti 
mediċinali ta’ terapija avvanzata li huma prodotti u użati f’ambjent ta’ sptar.   Dan 
jippermetti, pereżempju, il-ħolqien ta’ netwerks Nazzjonali ta’ eċċellenza f’terapiji ta’ 
inġinerija ta’ ċelluli u tessuti fi ħdan is-sistemi ta’ saħħa nazzjonali. 

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 129
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 

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 
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kemm użat fl-isptar, skond preskrizzjoni 
medika għal pazjent individwali.

kemm użat fl-isptar jew f’netwerk ta’ 
sptarijiet pubbliċi, skond preskrizzjoni 
medika għal pazjent individwali jew għal 
riċerka klinika mhux għall-profitt.

Or. en

(ex am 107 of AM FdR 620607)

Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 130
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 
mhux diskriminatorja 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 , f'oqsma li mhumiex 
trattati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja 
msemmija qabel.. L-Istati Membri 
għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-
leġiżlazzjoni nazzjonali relattiva. Il-
Kummissjoni għandha tagħmel din l-
informazzjoni disponibbli pubblikament 
f'reġistru.  

Or. en

(ex am 109 of AM FdR 620607 modified)

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni toħloq problemi serji ta' kompatibilità mal-bażi legali (Art. 95 
TKE) Ir-raġuni hija li l-formulazzjoni attwali tat-test ta' l-Artikolu 28(5) tagħti opportunità 
wiesgħa wisq biex issir restrizzjoni fuq il-moviment ta' ċerti prodotti ta' terapija avvanzata. 
Atti leġiżlattivi bbażati fuq l-Art.95 huma maħsuba biex itejbu l-kundizzjonijiet sabiex is-suq 
intern jiġi stabbilit u jiffunzjona. Il-proposta tal-Kummissjoni ma tkoprix u ma tarmonizzax u 
ċertament lanqas  ma għandha tkopri u tarmonizza aspetti ta' moralità pubblika u apetti ta' 
politika pubblika ta' terapija avvanzata.  Madankollu, il-formulazzjoni attwali tat-test 
tippermetti restrizzjonijiet mhux biss relatati ma' dawn l-aspetti sussidjarji u għandha, 
għalhekk, tiġi emendata skond suġġeriment tas-servizz legali tal-Parlament.
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Emenda mressqa minn Miroslav Mikolášik

Emenda 131
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 
mhux diskriminatorja 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 , f'oqsma li mhumiex 
trattati fil-leġiżlazzjoni Komunitarja 
msemmija qabel.. L-Istati Membri 
għandhom jgħarrfu lill-Kummissjoni bil-
leġiżlazzjoni nazzjonali relattiva. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda ssegwi l-istess loġika kif propost mis-servizz legali tal-Parlament dwar 
problemi legali identifikati fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni. Fl-istess ħin, dan l-
approċċ huwa kompatibbli ma' l-approċċ tal-Kumitat għall-Affarijiet Legali rigward l-
Artikolu 1A (ġdid).

Emenda mressqa minn Alojz Peterle

Emenda 132
ARTIKOLU 28, PUNT 3 A (ġdid)
Artikolu 39 (Direttiva 2001/83/KE)

(3a) L-Artikolu 39 jiġi ssostitwit b'dan li 
ġej:

"Id-dispożizzjonijiet li jirreferu għalihom l-
Artikoli 27 sa 34 għandhomx japplikaw 
għall-prodotti mediċinali omeopatiċi li 
jirreferi għalihom l-Artikolu 16(2) jew 
għall-prodotti:
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- li jimmodifikaw l-identità ġenetika tas-
sekwenza ġerminali tal-bnedmin,
- derivati minn ibridi bniedem-annimal jew 
kimeri jew li jkun fihom tessuti jew ċelluli li 
joriġinaw jew li huma derivati minn ibridi 
bniedem-annimal jew kimeri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti li m'humiex soġġetti għal provi kliniċi xierqa skond id-Direttiva 2001/20/KE u li 
lanqas huma legalment soġġetti għal privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għall-awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament. Stati Membri biss jistgħu 
jiddeċiedu dwar l-għoti ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali għas-suq.  Għaldaqstant, 
m’għandhomx ikunu suġġetti għar-rikonoxximent reċiproku ta’ awtorizzazjonijiet nazzjonali 
bejn Stati Membri skond id-Direttiva 2001/83/KE. L-istess japplika għall-prodotti li jkun 
fihom jewli huma derivati minn ibridi bniedem-annimal jew kimeri peress li d-Direttiva 
98/44/KE tenfasizza li l-produzzjoni ta' kimeri minn ċelluli ġerminali hija eskluża mill-ħruġ 
ta' privattivi. 

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 133
ARTIKOLU 28, PUNT 3 A (ġdid)
Artikolu 39 (Direttiva 2001/83/KE)

(3a) L-Artikolu 39 jiġi ssostitwit b'dan li 
ġej:

Id-dispożizzjonijiet li jirreferu għalihom l-
Artikoli 27 sa 34 għandhomx japplikaw 
għall-prodotti mediċinali omeopatiċi li 
jirreferi għalihom l-Artikolu 16(2) jew 
għall-prodotti:

- li jimmodifikaw l-identità ġenetika tas-
sekwenza ġerminali tal-bnedmin,

- derivati minn ibridi bniedem-annimal jew 
kimeri jew li jkun fihom tessuti jew ċelluli li 
joriġinaw jew li huma derivati minn ibridi 
bniedem-annimal jew kimeri.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Prodotti li m'humiex soġġetti għal provi kliniċi xierqa skond id-Direttiva 2001/20/KE u li 
lanqas huma legalment soġġetti għal privattiva skond id-Direttiva 98/44/KE ma għandhomx 
ikunu eliġibbli għall-awtorizzazzjoni skond dan ir-Regolament. Stati Membri biss jistgħu 
jiddeċiedu dwar l-għoti ta’ awtorizzazzjoni nazzjonali għas-suq.  Għaldaqstant, 
m’għandhomx ikunu suġġetti għar-rikonoxximent reċiproku ta’ awtorizzazjonijiet nazzjonali 
bejn Stati Membri skond id-Direttiva 2001/83/KE. L-istess japplika għall-prodotti li jkun 
fihom jew li huma derivati minn ibridi bniedem-annimal jew kimeri peress li d-Direttiva 
98/44/KE tenfasizza li l-produzzjoni ta' kimeri minn ċelluli ġerminali hija eskluża mill-ħruġ 
ta' privattivi. 

Emenda mressqa minn Vittorio Prodi

Emenda 134
ARTIKOLU 28 A (ġdid)

Artikolu 28a
Produzzjoni għal provi kliniċi

Il-Kummissjoni għandha tidentifika, bi qbil 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 5 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, rekwiżiti ta' 
manifattura speċifiċi għal prodotti 
mediċinali investigattivi, biex jiġu applikati 
għall-produzzjoni ta' prodotti mediċinali ta’ 
terapija avvanzata għal provi kliniċi li jsiru 
fl-istess sptar fejn tkun saret il-produzzjoni.

Or. en

(ex am 111 of AM FdR 620607 modified)

Ġustifikazzjoni

L-ebda dispożizzjoni speċifika ma hija prevista fir-Regolament dwar kwistjonijiet ta' 
produzzjoni ta’ prodotti mediċinali avvanzati li għandhom jintużaw fi provi kliniċi.

Emenda mressqa minn Jorgo Chatzimarkakis

Emenda 135
ARTIKOLU 29, PARAGRAFU 1

1. Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata 
li kienu fis-suq tal-Komunità legalment 

1. Prodotti mediċinali ta’ terapija avvanzata, 
minbarra prodotti mediċinali ta' inġinerija 
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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 snin wara d-dħul fis-seħħ 
tiegħu. 

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 għandhom 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament sa 
mhux aktar tard minn ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ tiegħu. 

1a. Prodotti ta' inġinerija tat-tessuti li 
kienu legalment fis-suq tal-Komunità 
b'konformità ma' leġiżlazzjoni nazzjonali 
jew Komunitarja fil-mument ta' dħul fis-
seħħ ta' dan ir-Regolament jistgħu jibqgħu 
fis-suq filwaqt li tiġi segwita l-proċedura li 
jipprovdi dan il-paragrafu. 

(i) Sa 5 snin wara li jkun daħal fis-seħħ 
dan ir-Regolament, persuni responsabbli 
mit-tqegħid ta' prodotti bħal dawn fis-suq 
għandhom jissottmettu applikazzjonijiet 
validi għall-awtorizzazzjoni fis-suq skond 
ir-Regolament (KE) Nru 726/2004. 

(ii) Kwalunkwe prodott li għalih toħroġ 
deċiżjoni li tiċħad awtorizzazzjoni fis-suq 
skond ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 
għandu jiġi rtirat immedjatament mis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' tranżizzjoni fil-proposta mhuwiex realistiku, partikolarment meta applikat 
għall-prodotti ta' inġinerija tat-tessuti, u jista' jirriżulta fi tfixkil serju fid-disponibilità ta' 
prodotti li fuqhom jiddependu l-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 136
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 

1. Għal prodotti mediċinali ta’ terapija 
avvanzata, ħlief għal prodotti ta’ l-
inġinerija tat-tessuti, li kienu fis-suq tal-
Komunità legalment skond il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali jew Komunitarja fid-data tad-dħul 
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jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament sa 
mhux aktar tard minn sentejn wara d-dħul 
fis-seħħ tiegħu.

fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, għandha tiġi
sottomessa applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq sa 
mhux aktar tard minn ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

(ex am 112 of AM FdR 620607)

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta' tranżizzjoni previst ta’ sentejn huwa qasir wisq, peress li d-dewmien tal-provi 
kliniċi waħedhom ta’ spiss jaqbeż il-perijodu taż-żmien propost. Barra minn hekk, l-applikant 
biss għandu jkun responsabbli għad-data tas-sottomessjoni ta’ l-applikazzjoni u mhux għal 
dewmien minħabba l-Aġenzija/l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew problemi waqt il-fażi 
ta’ stima. Inkella, jista’ jċaħħad lill-pazjent minn dawn il-prodotti mediċinali ġodda 
importanti.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 137
ARTIKOLU 29, PARAGRAFU 1 A (ġdid)

1a. Għal prodotti ta’ inġinerija tat-tessuti li 
kienu fuq is-suq tal-Komunità legalment 
skond leġiżlazzjoni nazzjonali jew 
Komunitarja fid-data tad-dħul fis-seħħ tal-
ħtiġiet tekniċi msemmija fl-Artikolu 8, 
għandha tiġi sottomessa applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mhux iżjed tard minn ħames snin wara d-
dħul fis-seħħ ta’ dawk il-ħtiġiet tekniċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu ta tranżizzjoni previst ta’ sentejn huwa qasir wisq, peress li d-dewmien tal-provi 
kliniċi waħedhom ta’ spiss jaqbeż il-perijodu taż-żmien propost. Barra minn hekk, l-applikant 
biss għandu jkun responsabbli għad-data tas-sottomessjoni ta’ l-applikazzjoni u mhux għal 
dewmien minħabba l-Aġenzija/l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew problemi waqt il-fażi 
ta’ stima. Inkella, jista’ jċaħħad lill-pazjent minn dawn il-prodotti mediċinali ġodda 
importanti. 


