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Abbozz ta' opinjoni (PE 376.632v01-00)
Anneli Jäätteenmäki
dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-
Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE u d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar ir-reviżjoni tad-direttivi dwar l-apparat mediku

Proposta għal direttiva (COM(2005)0681 – C6 0006/2006 – 2005/0263(COD) - att ta' 
emenda)

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 16
PREMESSA 2A (ĠDIDA)

 (2a) Fil-qasam tar-riproċessar, il-
Kummissjoni hija mistiedna tirrifletti u 
tikkonsulta aktar sabiex tesplora l-iżvilupp 
possibbli ta' leġiżlazzjoni xierqa li tiżgura 
livell għoli ta' sikurezza tal-pazjent. Il-
Kummissjoni hija mistiedna wkoll biex 
tidher quddiem il-kumitati rilevanti tal-
Parlament Ewropew fi żmien xahrejn mid-
data ta' l-adozzjoni ta' din id-direttiva biex 
tirrapporta dwar il-progress tagħha f'dan 
ir-rigward.

Or. en
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Emenda mressqa minn Zuzana Roithová

Emenda 17
PREMESSA 2B (ĠDIDA)

 Is-sikurezza tal-pazjent tirrikjedi li r-
riproċessar eventwali ikun konformi mar-
rekwiżiti li ġejjin għal dawk li 
jimmanifatturaw. Dawk li jimmanifatturaw 
għandhom jirreġistraw il-prodott fil-
kategorija l-ġdida ta' apparat mediku għal 
użu ripetut limitat u fl-istess ħin 
jistabbilixxu proċedura sikura għar-
riproċessar u numru massimu ta' drabi ta' 
użu.
Hija r-responsabbiltà ta' l-Istati Membri li 
jadottaw miżuri li jippermettu kontroll 
estern u oġġettiv ta' dawn il-proċeduri, u li 
jistabbilixxu l-obbligu li jinżamm reġistru 
ta' kull użu mediku ta' dan l-apparat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jista' jwassal għal-legalizzazzjoni tar-riproċessar li bħalissa qed isir fit-territorju 
Ewropew kollu mingħajr ebda possibilità ta' kontroll oġġettiv, li jfisser riskju ogħla ta' 
korriment għall-pazjenti.  

Emenda mressqa minn Zuzana Roithová

Emenda 18
PREMESSA 6

Huwa neċessarju li jiġi ċċarat li l-
konsiderazzjoni ta’ prodott li għandu użu 
mediku hija intrinsika għad-definizzjoni ta’ 
apparat mediku u li softwer minnu nnifsu 
jista’ jiġi ddefinit bħala apparat mediku.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.
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Emenda mressqa minn Zuzana Roithová

Emenda 19
PREMESSA 20

Meta jitqies il-fatt li qiegħda tikber l-
importanza tas-softwer fil-qasam ta’ l-
apparati mediċi, sew jekk huwa softwer li 
jaħdem għalih jew li hu inkorporat 
f’apparat, il-validazzjoni tas-softwer 
f’konformità ma’ l-aħħar aġġornamenti 
għandha tkun kondizzjoni essenzjali.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda mressqa minn Zuzana Roithová

Emenda 20
ARTIKOLU 1, PUNT 1 (A) (I)

Artikolu 1, paragrafu 2, punt (a), parti introduttorja (Direttiva 90/385/KEE)

‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew 
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kumbinazzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe 
aċċessorju, inkluż is-softwer neċessarju 
għall-applikazzjoni korretta maħsuba minn 
dak li jimmanifattura sabiex jintuża għal 
finijiet mediċi għall-bnedmin bl-għan ta’:

‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, materjal jew artiklu ieħor, 
sew jekk użat waħdu jew f’kumbinazzjoni, 
flimkien ma’ kwalunkwe aċċessorju, inkluż 
is-softwer neċessarju għall-applikazzjoni 
korretta maħsuba minn dak li jimmanifattura 
sabiex jintuża għal finijiet mediċi għall-
bnedmin bl-għan ta’:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.
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Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 21
ARTIKOLU 1(1) (a) (i)

‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew 
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kumbinazzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe 
aċċessorju, inkluż is-softwer neċessarju 
għall-applikazzjoni korretta maħsuba minn 
dak li jimmanifattura sabiex jintuża għal 
finijiet mediċi għall-bnedmin bl-għan ta’:

a) ‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew 
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kumbinazzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe 
aċċessorju, inkluż is-softwer neċessarju 
għall-applikazzjoni korretta maħsuba minn 
dak li jimmanifattura sabiex jintuża għal 
finijiet mediċi għall-bnedmin bl-għan ta’:

- dijanjosi, prevenzjoni, monitoraġġ, 
trattament, jew taffija tal-mard,

- dijanjosi, prevenzjoni, monitoraġġ, 
trattament, jew taffija tal-mard,

- dijanjosi, monitoraġġ, trattament, 
taffija jew kumpens għal korriment 
jew diżabilità,

- dijanjosi, monitoraġġ, trattament, 
taffija jew kumpens għal korriment 
jew diżabilità,

- investigazzjoni, bdil jew 
modifikazzjoni ta’ l-anatomija jew 
ta’ proċess fiżjoloġiku,

- investigazzjoni, bdil jew 
modifikazzjoni ta’ l-anatomija jew 
ta’ proċess fiżjoloġiku,

- kontroll tal-konċepiment, - kontroll tal-konċepiment,

- korrezzjoni tal-vista jew tad-dehra 
ta' l-għajn billi jitpoġġa fuq l-għajn 

u li ma jilħaqx l-azzjoni prinċipali tiegħu
ġewwa jew fuq il-ġisem uman b’miżuri 
farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi, imma li jkun assistit fil-funzjoni 
tiegħu b’dawn il-miżuri;”

u li ma jilħaqx l-azzjoni prinċipali maħsuba
tiegħu ġewwa jew fuq il-ġisem uman 
b’miżuri farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi, imma li jista' jkun assistit fil-
funzjoni tiegħu b’dawn il-miżuri;”

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ u d-distribuzzjoni ta' lentijiet tal-kuntatt issa huwa mifrux sew fl-UE kollha u 
jippreżenta riskji sinifikanti għas-saħħa u s-sikurezza tal-pubbliku. In-nuqqas ta' 
konsultazzjoni jew sorveljanza minn professjonisti tal-kura ta' l-għajnejn wassal għal żieda fl-
użu skorrett tal-lentijiet tal-kuntatt, li jikkawża perikli għal min jużahom. Ir-regolazzjoni tad-
distribuzzjoni tal-lentijiet tal-kuntatt fuq il-bażi ta' preskrizzjoni valida fi kwalunkwe post tal-
bejgħ jew fejn issir l-ordni tħares kemm is-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi kif ukoll il-
libertà ta' l-għażla tagħhom. Skond l-Artikolu 152(1) tat-Trattat, huwa importanti li livell 
għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem ikun żgurat fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-
politiki u ta' l-attivitajiet komunitarji kollha, inkluża d-Direttiva dwar l-Apparat Mediku li 
bħalissa qed issir ir-reviżjoni tagħha.
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Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 22
ARTIKOLU 1(1) A

(1) L-Artikolu 1 ġie emendat kif ġej: (1) L-Artikolu 1 ġie emendat kif ġej:

(a) Il-paragrafu 2 ġie emendat kif ġej: (a) Il-paragrafu 2 ġie emendat kif ġej: 
(i) fil-punt (a) il-frażi introduttorja tiġi 
sostitwita minn dan li ġej:

(i) fil-punt (a) il-frażi introduttorja tiġi 
sostitwita minn dan li ġej:

“‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew 
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kumbinazzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe 
aċċessorju, inkluż is-softwer neċessarju 
għall-applikazzjoni korretta maħsuba minn 
dak li jimmanifattura sabiex jintuża għal 
finijiet mediċi għall-bnedmin bl-għan ta’:” 

“‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew 
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kumbinazzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe 
aċċessorju, inkluż is-softwer neċessarju 
għall-applikazzjoni korretta maħsuba minn 
dak li jimmanifattura sabiex jintuża għal 
finijiet mediċi għall-bnedmin bl-għan ta’:” 

(ii) (ġdid) f'punt (a) tiġi miżjuda l-frażi 
konklużiva li ġejja:
Il-lentijiet tal-kuntatt kollha għandhom 
jitqiesu bħala apparat mediku skond din id-
direttiva.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fl-Ewropa bħalissa l-lentijiet tal-kuntatt kożmetiċi mhumiex irregolati bħala apparat mediku, 
bil-kontra tal-prattika fi swieq oħra inkluż ta' l-Istati Uniti, anke jekk dawn għandhom l-istess 

effetti u riskji potenzjali għas-saħħa ta' l-għajnejn jekk ma jkunux manifatturati sewwa jew 
użati mingħajr il-konsultazzjoni ma' u s-superviżjoni ta' professjonista tal-kura ta' l-għajnejn.
Skond l-Artikolu 152(1) tat-Trattat, huwa importanti li livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-

bniedem ikun żgurat fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politiki u ta' l-attivitajiet 
komunitarji kollha.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 23
ARTIKOLU 1 (2) 2 (ġdid)

 Jiżdied l-artikolu ġdid 2 (2):
(b) L-Artikolu 2 jiġi sostitwit minn dan li 
ġej:
"It-tqegħid fis-suq u l-użu 
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1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-apparat 
jista' jitqiegħed fis-suq u/jew għall-użu biss 
jekk dan jikkonforma mar-rekwiżiti 
stipulati f'din id-Direttiva meta jkun 
ipprovdut u installat kif suppost, miżmum u 
użat skond l-għan li kien maħsub għalih.

2. L-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu 
l-passi kollha neċessarji biex jiżguraw li l-
bejgħ ta' apparat mediku permezz ta' l-
Internet, permezz ta' ordni bil-posta u 
permezz ta' mezzi alternattivi ta' 
distribuzzjoni ma jipperikolax is-saħħa u s-
sikurezza tal-konsumaturi li qegħdin fir-
riskju, u li jiġu rrispettati d-dispożizzjonijiet 
kollha stipulati f'din id-Direttiva."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ ta' lentijiet tal-kuntatt permezz ta' l-Internet, permezz ta' ordni bil-posta jew mezzi 
alternattivi oħra ta' distribuzzjoni qiegħed isir dejjem iżjed komuni f'bosta pajjiżi Ewropej u 
huwa ta' riskju potenzjali għas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej minħabba li mhux suġġett għall-
ebda konsultazzjoni ma' jew parir mingħand professjonisti tal-kura ta' l-għajnejn. Skond l-
Artikolu 152(1) tat-Trattat, huwa importanti li livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem 
ikun żgurat fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politiki u ta' l-attivitajiet komunitarji 
kollha.

Emenda mressqa minn Zuzana Roithová

Emenda 24
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (A) (I)

Artikolu 1, Paragrafu 2, punt (a), parti introduttorja (Direttiva 93/42/KEE)

‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kumbinazzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe 
aċċessorju, inkluż is-softwer neċessarju 
għall-applikazzjoni korretta maħsuba minn 
dak li jimmanifattura sabiex jintuża għal 
finijiet mediċi għall-bnedmin bl-għan ta’:”

‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, materjal jew artiklu ieħor, 
sew jekk użat waħdu jew f’kumbinazzjoni, 
flimkien ma’ kwalunkwe aċċessorju, inkluż 
is-softwer neċessarju għall-applikazzjoni 
korretta maħsuba minn dak li jimmanifattura 
sabiex jintuża għal finijiet mediċi għall-
bnedmin bl-għan ta’:”
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 25
ARTIKOLU 2 (2) 

- - l-apparati magħmulin skond l-ordni 
mqiegħda fis-suq u mpoġġija għas-
servizz pubbliku jekk jissodisfaw il-
kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 
11 f’rabta ma’ l-Anness VIII; l-
apparati tal-Klassi IIa, IIb u III 
għandhom jiġu akkumpanjati mid-
dikjarazzjoni msemmija fl-Anness 
VIII, u għandha tiġi pprovduta lill-
imsemmi pazjent.

- - l-apparati magħmulin skond l-ordni 
mqiegħda fis-suq u mpoġġija għas-
servizz pubbliku jekk jissodisfaw il-
kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 
11 f’rabta ma’ l-Anness VIII; l-
apparati tal-Klassi IIa, IIb u III 
għandhom jiġu akkumpanjati mid-
dikjarazzjoni msemmija fl-Anness 
VIII, li għandha tiġi pprovduta, fuq 
talba tiegħu jew tagħha, lill-pazjent 
jew pazjenta identifikat jew 
identifikata b'mod ċar. Fil-prinċipju 
d-dikjarazzjoni għandha tibqa' ma' 
l-aħħar fornitur u għandha tkun 
dejjem aċċessibbli. Din għandha 
tidentifika b'mod ċar lil dak li 
jimmanifattura. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' protezzjoni ta' l-informazzjoni, għandu jkun possibbli li l-identità tal-
pazjent tkun imħarsa permezz ta' l-ikkodifikar. 

Il-pazjent huwa ġeneralment anqas interessat f'dak li jimmanifattura.  Għalhekk l-ispiża u l-
isforz involuti fl-għoti lil kull individwu ta' dikjarazzjoni biex iżommha jidhru kbar b'mod 
sproporzjonat. Fi kwalunkwe każ ikun aktar utli li jkun it-tabib li jżomm l-informazzjoni. Id-
dikjarazzjoni għandha tidentifika b'mod ċar lil dak li jimmanifattura. Jista' jkun hemm każi 
fejn l-isem ma jkunx biżżejjed.
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Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 26
ARTIKOLU 2 (6)

 Artikolu 2(6) (ġdid)
Jiżdied l-artikolu 13 li ġej: 
"Proċedura partikulari għall-lentijiet tal-
kuntatt

1. Minħabba l-użu mifrux tal-lentijiet 
tal-kuntatt u r-riskji marbutin mal-
bejgħ u d-distribuzzjoni tagħhom 
mingħajr preskrizzjoni, dan l-
artikolu se japplika b'mod speċifiku 
għal kull tip ta' lentijiet tal-kuntatt.

2. L-Istati Membri għandhom 
jirregolaw il-bejgħ u d-
distribuzzjoni tal-lentijiet tal-kuntatt 
kollha fuq il-bażi ta' preskrizzjoni 
valida fi kwalunkwe post tal-bejgħ 
sabiex titħares is-saħħa u s-
sikurezza tal-konsumaturi fl-
Ewropa waqt li tinżamm il-libertà 
ta' l-għażla fir-rigward tal-ħanut 
jew il-post tal-bejgħ awtorizzat"

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ u d-distribuzzjoni ta' lentijiet tal-kuntatt huwa issa mifrux sew fl-UE kollha u 
jippreżenta riskji sinifikanti għas-saħħa u s-sikurezza tal-pubbliku. In-nuqqas ta' 
konsultazzjoni jew sorveljanza minn professjonisti tal-kura ta' l-għajnejn wassal għal żieda fl-
użu skorrett tal-lentijiet tal-kuntatt, li jikkawża perikli għal min jużahom. Ir-regolazzjoni tad-
distribuzzjoni tal-lentijiet tal-kuntatt fuq il-bażi ta' preskrizzjoni valida fi kwalunkwe post tal-
bejgħ jew fejn issir l-ordni tħares kemm is-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi kif ukoll il-
libertà ta' l-għażla tagħhom. Skond l-Artikolu 152(1) tat-Trattat, huwa importanti li livell 
għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem ikun żgurat fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-
politiki u ta' l-attivitajiet komunitarji kollha, inkluża d-Direttiva dwar l-Apparat Mediku li 
bħalissa qed issir ir-reviżjoni tagħha.

Emenda mressqa minn Charlotte Cederschiöld

Emenda 27
ARTIKOLU 2 (17) (2)
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Din għandha tkun akkumpanjata min-
numru ta' identifikazzjoni tal-korp 
innotifikat responsabbli għall-
implimentazzjoni tal-proċeduri stabbiliti fl-
Annessi II, IV, V u VI.   

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan ir-rekwiżit joħloq spejjeż sinifikattivi meta intrapriża tixtieq jew għandha bżonn tbiddel 
il-korp innotifikat. Il-bank tad-dejta Ewropew (imsemmi fl-artikolu 14a) diġà jippermetti lill-
awtoritajiet biex jidentifikaw liema korpi nnotifikati ċċertifikaw intrapriżi u prodotti.     

Emenda mressqa minn Zuzana Roithová

Emenda 28
ANNESS I, PUNT 1 A) 

Sezzjoni 9, is-seba’ inċiż, (Direttiva 90/385/KEE) 

Għall-apparati li jinkorporaw softwer jew li 
huma softwer mediku fihom infushom, dan 
jeħtieġ li jiġi vvalidat skond l-aħħar żviluppi 
billi jiġu kkunsidrati l-prinċipji taċ-ċiklu tal-
ħajja ta’ l-iżvilupp, il-ġestjoni tar-riskju, il-
validazzjoni u l-verifikazzjoni.

Għall-apparati li jinkorporaw softwer, dan 
jeħtieġ li jiġi vvalidat skond l-aħħar żviluppi 
billi jiġu kkunsidrati l-prinċipji taċ-ċiklu tal-
ħajja ta’ l-iżvilupp, il-ġestjoni tar-riskju, il-
validazzjoni u l-verifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda mressqa minn Charlotte Cederschiöld

Emenda 29
ANNESS II (1) b

“7.4. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott mediċinali kif iddefinit fl-Artikolu 1 
tad-Direttiva 2001/83/KE u li huwa 
probabbli li jista’ jaħdem fuq il-ġisem 

“7.4. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott mediċinali kif iddefinit fl-Artikolu 1 
tad-Direttiva 2001/83/KE u li hu probabbli li 
tista’ taħdem fuq il-ġisem b’azzjoni anċillari 
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b’azzjoni anċillari għal dik ta’ l-apparat, il-
kwalità, is-sigurtà u l-utilità tas-sustanza 
jeħtieġ li jiġu vverifikati b’analoġija mal-
metodi speċifikati fid-Direttiva 2001/83/KE.

għal dik ta’ l-apparat, il-kwalità, is-sikurezza
u l-utilità tas-sustanza jeħtieġ li jiġu 
vverifikati b’analoġija mal-metodi 
speċifikati fid-Direttiva 2001/83/KE.

L-awtorità għall-verifika ta' l-utilità tas-
sustanza tibqa' tal-korp innotifikat, waqt li 
l-irwol ta' l-EMEA jew ta' l-awtoritajiet 
kompetenti maħtura mill-Istati Membri 
huwa biss li jipprovdu opinjoni xjentifika 
dwar il-kwalità u s-sikurezza tas-sustanza. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika ta' l-irwol tal-korpi nnotifikati u ta' l-EMEA jew ta' l-awtoritajiet kompetenti 
għandha tevita li l-approvazzjoni ta' apparat mediku b'sustanzi mediċinali ddokumentati 
b'mod sħiħ u integrati fil-prattika jkun immaniġġjat bħala farmaċewtiku, li jtawwal iż-żmien u 
jżid l-ispejjeż b'mod sproporzjonat mingħajr ma joffri l-ebda benefiċċju lill-pazjenti. 

Emenda mressqa minn Zuzana Roithová

Emenda 30
ANNESS II, PUNT 1 E)

Anness I, 12.1 a (Direttiva 93/42/KEE)

Għall-apparati li jinkorporaw softwer jew li 
huma softwer mediku fihom infushom, dan 
jeħtieġ li jiġi vvalidat skond l-aħħar żviluppi 
billi jiġu kkunsidrati l-prinċipji taċ-ċiklu tal-
ħajja ta’ l-iżvilupp, il-ġestjoni tar-riskju, il-
validazzjoni u l-verifikazzjoni.

Għall-apparati li jinkorporaw softwer, dan 
jeħtieġ li jiġi vvalidat skond l-aħħar żviluppi 
billi jiġu kkunsidrati l-prinċipji taċ-ċiklu tal-
ħajja ta’ l-iżvilupp, il-ġestjoni tar-riskju, il-
validazzjoni u l-verifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 31
ANNESS II (1) e 

12.1a Għall-apparati li jinkorporaw softwer 12.1a Għall-apparati li jinkorporaw softwer, 
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jew li huma softwer mediku fihom 
infushom, dan jeħtieġ li jiġi vvalidat skond 
l-aħħar żviluppi billi jiġu kkunsidrati l-
prinċipji taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ l-iżvilupp, il-
ġestjoni tar-riskju, il-validazzjoni u l-
verifikazzjoni.

fit-termini tas-softwer il-prinċipji taċ-ċiklu 
tal-ħajja ta’ l-iżvilupp, il-ġestjoni tar-riskju, 
il-validazzjoni u l-verifikazzjoni għandhom 
ikunu kkunsidrati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'validazzjoni" għandu jkun sostitwit biex tkun evitata l-kollezjoni ta' dejta mhix 
neċessarja.

Emenda mressqa minn Charlotte Cederschiöld

Emenda 32
ANNESS II (1) g ii

(ii) il-punt (b) jiġi sostitwit minn dan li 
ġej:

(ii) il-punt (b) jiġi sostitwit minn dan li 
ġej:

"(b) id-dettalji strettament neċessarji sabiex 
il-konsumatur jidentifika l-apparat u l-
kontenut ta’ l-ippakkjar li jinkludi l-kodiċi 
rispettiv ta’ nomenklatura ta’ l-apparat 
mediku ġeneriku internazzjonalment 
rikonoxxuta;"

"(b) id-dettalji strettament neċessarji sabiex 
l-utent jidentifika l-apparat u l-kontenut ta' l-
ippakkjar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Iż-żieda ta' aktar kodiċi mal-prodotti, fl-ippakkjar u fl-istruzzjonijiet għall-użu żżid biss l-
ispejjeż amministrattivi mingħajr ma toffri l-ebda benefiċċju lill-pazjenti. Il-kodiċi GMDN 
diġà qegħdin jintużaw għar-rapporti ta' viġilanza, u dan jippermetti lill-awtoritajiet li 
jevalwaw kwistjonijiet ta' riskji potenzjali.

Emenda mressqa minn Glenis Willmott

Emenda 33
ANNESS II (8) E

5. Għall-apparati magħmulin skond l-ordni, 
dak li jimmanifattura għandu jieħu r-
responsabbiltà li jistabbilixxi u jaġġorna 

5. Għall-apparati magħmulin skond l-ordni, 
dak li jimmanifattura għandu jieħu r-
responsabbiltà li jirrevedi l-esperjenza 
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proċedura sistematika li tirrevedi l-
esperjenza miksuba mill-apparati fil-fażi 
wara l-produzzjoni, li tinkludi d-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Anness X, li 
jimplimenta mezzi adattati biex tiġi 
applikata kull azzjoni korrettiva meħtieġa. 
Din ir-responsabbiltà għandha tinkludi 
obbligu għal dak li jimmanifattura sabiex 
jgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti bl-
inċidenti li ġejjin immedjatament malli jsir 
jaf bihom:

miksuba fil-fażi wara l-produzzjoni u li 
jimplimenta mezzi adattati biex tiġi 
applikata kull azzjoni korrettiva meħtieġa.  
Din ir-responsabbiltà għandha tinkludi 
obbligu għal dak li jimmanifattura sabiex 
jgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti bl-
inċidenti u bl-episodji li setgħu wasslu għal 
inċidenti li ġejjin u bil-miżuri korrettivi 
rilevanti li ttieħdu immedjatament malli jsir 
jaf bihom:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dawk li jimmanifatturaw l-apparati magħmulin skond l-ordni huma dawk li l-aktar jistgħu 
isibu l-prodotti tagħhom, għaliex il-pazjenti huma magħrufa b'isimhom.  Il-proċedura 
sistematika mitluba hawnhekk (l-introduzzjoni ta' ISO 13485) tfisser spejjeż annwali 
addizzjonali għat-tekniċi tal-kura tas-snien, tan-nuċċalijiet, ta' l-apparat għas-smigħ u taż-
żraben ortopediċi eċċ. ta' bejn EUR 2000 u 5000. Dan ma jistax ikun iġġustifikat, minħabba li 
formulazzjoni ġenerika tista' wkoll tevita r-riskji.

Emenda mressqa minn Zuzana Roithová

Emenda 34
ANNESS II, (9) (A)

Anness IX, (i), Sezzjoni 1.4 (Direttiva 93/42/KEE)

Softwer li jaħdem għalih jiġi kkonsidrat 
bħala apparat mediku attiv.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.


