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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Fis-26 ta' Settembru 2012, il-Kummissjoni adottat pakkett dwar l-innovazzjoni fis-saħħa li 
jikkonsisti f'Komunikazzjoni dwar apparat mediku u apparat mediku dijanjostiku in vitro li 
huma sikuri, effettivi u innovattivi għall-benefiċċju tal-pazjenti, il-konsumaturi u l-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar l-apparati mediċi, u Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill dwar apparat mediku dijanjostiku in vitro. Dawn il-proposti għandhom l-għan li 
jaġġornaw il-leġiżlazzjoni eżistenti Ewropea fid-dawl tal-progress teknoloġiku u xjentifiku u 
li jindirizzaw it-tħassib espress reċentement dwar ċerti aspetti tas-sikurezza tal-pazjent. 

Il-proposta għal Regolament dwar l-apparati mediċi, li se jieħu post id-Direttiva 90/385/KEE 
rigward il-mezzi mediċi attivi li jiddaħħlu f'xi parti tal-ġisem, u d-Direttiva 93/42/KEE dwar 
mezzi mediċi, għandha l-għan li tirregola l-istandards tas-sikurezza, tal-kwalità u tal-
effiċjenza tal-apparati mediċi li jistgħu jitqiegħdu fis-suq fl-Unjoni Ewropea. 

Skont din il-leġiżlazzjoni proposta, il-mijiet ta' eluf ta' tipi differenti ta' apparati mediċi 
attwalment fis-suq fl-Unjoni Ewropea, li jvarjaw minn stikek, siringi, kateters u apparat għat-
teħid ta' kampjuni tad-demm għal impjanti sofistikati u teknoloġiji ta' sostenn tal-ħajja, huwa 
meħtieġ li jkunu sikuri, mhux biss għall-pazjenti iżda wkoll għall-professjonisti tal-kura tas-
saħħa li jużawhom jew jimmaniġġjawhom u għall-persuni mhux esperti li jiġu f'kuntatt 
magħhom. 

Bħalma stipulat fil-Premessa 71 tal-proposta, l-objettiv ta' dan ir-Regolament huwa li jiżgura 
standards għoljin ta' kwalità u sikurezza għall-apparati mediċi biex b'hekk jiġi żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti, l-utenti u persuni oħra. It-terminu 
"utent" huwa definit fil-proposta attwali bħala "kull professjonist tal-kura tas-saħħa jew 
persuna mhix esperta li tuża apparat" u r-Regolament jirrikonoxxi li l-utenti huma komponent 
essenzjali fl-għoti ta' kura tas-saħħa sikura lill-pazjenti. L-apparati mediċi jintużaw l-aktar fl-
isptarijiet minn professjonisti tal-kura tas-saħħa iżda anke f'postijiet oħra, inklużi d-djar tal-
kura fit-tul, id-djar tal-pazjenti u l-ħabsijiet. Dawk fir-riskju jinkludu l-ħaddiema tal-kura tas-
saħħa li jużaw il-prodotti, ħaddiema anċillari (bħall-persunal tal-londri, tat-tindif u tal-ġbir tal-
iskart) kif ukoll il-pazjenti u l-pubbliku ġenerali. Għalhekk, apparati mediċi sikuri 
jikkontribwixxu b'mod dirett għall-kundizzjonijiet tax-xogħol u jeħtieġ jipprovdi għall-aktar 
ambjent tax-xogħol sikur possibbli. 

"Is-saħħa u s-sikurezza" huma msemmija matul ir-Regolament kollu bħala objettiv globali. 
F'dan l-ispirtu, il-proposta tinkludi, fl-Anness I, ir-rekwiżiti ġenerali dwar ir-sikurezza u l-
prestazzjoni għall-apparati mediċi. Fil-punt 8 tal-Anness I jintqal b'mod espliċitu li "l-apparati 
u l-proċessi ta' manifattura għandhom ikunu ddisinjati b'tali mod li jeliminaw jew li jnaqqsu 
kemm jista' jkun possibbli r-riskju ta' infezzjoni għall-pazjenti, għall-utenti u, fejn applikabbli, 
għal persuni oħra". Il-punt 11 tal-istess Anness ukoll jenfasizza l-ħtieġa li l-apparati jevitaw 
ir-riskju ta' drib lill-pazjenti, l-utenti u persuni oħra.

Ir-rabta bejn apparati mediċi sikuri u ta' kwalità għolja u l-objettiv globali li jiġu żgurati s-
saħħa u s-sikurezza għall-utenti, għall-pazjenti u għal persuni oħra tippermetti li jinħolqu 
sinerġiji bejn dan ir-Regolament propost u leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE dwar is-saħħa fuq 
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il-post tax-xogħol. Ir-Regolament għalhekk għandu jinkorpora referenzi espliċiti għal 
leġiżlazzjoni li tipprovdi għal livelli għoljin ta' sikurezza għall-utenti u l-pazjenti f'ambjenti 
tal-kura tas-saħħa u jqis il-karatteristiċi tad-disinn u l-prestazzjoni tal-apparati mediċi 
msemmija f'Direttivi rilevanti tal-UE dwar is-saħħa fuq il-post tax-xogħol. Dan huwa 
ċertament il-każ bid-Direttiva 2010/32/UE dwar il-prevenzjoni ta' korrimenti kkawżati minn 
oġġetti li jaqtgħu fis-settur tal-isptarijiet u l-kura tas-saħħa, li għandha l-għan li ttejjeb is-
saħħa fuq il-post tax-xogħol wara Ftehim Qafas bejn is-sħab soċjali fil-livell tal-UE li 
jirrikonoxxi l-ħtieġa li jiġi pprovdut tagħmir mediku li jinkorpora mekkaniżmi ta' protezzjoni 
sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' korrimenti u infezzjonijiet minn strumenti li jaqtgħu. Għalhekk 
huwa għalkollox loġiku li dispożizzjoni bħal din tiġi rikonoxxuta fir-rekwiżiti ġenerali dwar 
is-sikurezza u l-prestazzjoni tar-Regolament dwar l-apparati mediċi.

Mhuwiex biss il-persunal mediku li jinsab fil-linja ta' quddiem, bħall-infermiera u t-tobba, li 
huma fir-riskju, iżda wkoll persuni li jagħtu l-kura fi kliniċi outpatient jew f'ambjenti tal-kura 
tas-saħħa alternattiva, persunal tal-laboratorju u ħaddiema ta' appoġġ bħal dawk li jnaddfu, 
ħaddiema tal-londri, persunal tal-ħabs, eċċ 

L-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa jeħtieġ jiżguraw li l-impjegati tagħhom jirċievu t-taħriġ 
neċessarju għall-użu korrett tal-apparati mediċi, l-għodod u l-prattiki li jgħinu biex jitnaqqsu 
l-korrimenti li jirriżultaw minn labar tas-siringi, it-trażmissjoni ta' infezzjonijiet assoċjati mal-
kura tas-saħħa u effetti negattivi oħra sabiex jiġi żgurat l-użu sikur ta' teknoloġiji mediċi u 
tekniki kirurġiċi ġodda.      

Il-ħaddiema kollha tal-kura tas-saħħa għandhom jirċievu wkoll protezzjoni adegwata, 
permezz ta' tilqim, profilassi wara l-esponiment, screening dijanjostiku ta' rutina, forniment ta' 
materjal protettiv personali u użu ta' teknoloġija medika li tnaqqas l-esponiment għall-
infezzjonijiet li jinġarru mid-demm. 

Il-proposti mressqa f'dan l-abbozz ta' opinjoni jqisu x-xogħol preċedenti tal-Kumitat għall-
Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u r-riżoluzzjonijiet tiegħu adottati biex jiżguraw is-sikurezza 
tal-ħaddiema fl-ambjent tal-kura tas-saħħa, jiġifieri:

• Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar ir-rieżami ta' nofs il-perjodu tal-
istrateġija Ewropea 2007-2012 dwar is-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol adottata fil-
15 ta' Diċembru 2011,

• Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-proposta għal direttiva tal-Kunsill li 
timplimenta l-Ftehim Kwadru għall-prevenzjoni kontra korrimenti kkawżati minn oġġetti li 
jaqtgħu fl-isptarijiet u fis-settur tal-kura tas-saħħa li ġie konkluż mill-HOSPEEM u l-EPSU 
adottata fil-11 ta' Frar 2010,

• Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-istrateġija Komunitarja 2007-2012 
għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol adottata fil-15 ta' Jannar 2008, 

• Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew b'rakkomandazzjoni lill-Kummissjoni dwar il-
ħarsien tal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa Ewropej minn infezzjonijiet ġejjin mid-demm 
minħabba korrimenti li jirriżulaw minn labar tas-siringi adottata fis-6 ta' Lulju 2006.
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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) Dan ir-Regolament jimmira li jiżgura l-
funzjonament tas-suq intern fir-rigward tal-
apparati mediċi u juża bħala bażi livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa. Fl-istess 
waqt, dan ir-Regolament jistabbilixxi 
standards għoljin tal-kwalità u s-sikurezza 
għall-apparati mediċi, biex jindirizza t-
tħassib komuni dwar is-sikurezza fir-
rigward ta' dawn il-prodotti. Iż-żewġ 
għanijiet qed jintlaħqu simultanjament u 
huma marbutin b’mod inseparabbli, filwaqt 
li wieħed mhux anqas importanti mill-
ieħor. Fir-rigward tal-Artikolu 114 tat-
TFUE, dan ir-Regolament jarmonizza r-
regoli għat-tqegħid fis-suq u fis-servizz tal-
apparati mediċi u l-aċċessorji tagħhom fis-
suq tal-Unjoni, li mbagħad jista’ 
jibbenefika mill-prinċipju tal-moviment 
liberu tal-oġġetti. Fir-rigward tal-
Artikolu 168(4)(c) tat-TFUE, dan ir-
Regolament jistabbilixxi standards għoljin 
tal-kwalità u s-sikurezza għal dawk l-
apparati mediċi billi jiżgura, fost affarijiet 
oħrajn, li d-dejta ġenerata fl-
investigazzjonijiet kliniċi tkun affidabbli u 
soda u li s-sikurezza tas-suġġetti li qed 
jipparteċipaw f’investigazzjoni klinika tkun 
protetta.

(2) Dan ir-Regolament jimmira li jiżgura l-
funzjonament tas-suq intern fir-rigward tal-
apparati mediċi u juża bħala bażi livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa għall-
pazjenti, l-utenti u l-operaturi. Fl-istess 
waqt, dan ir-Regolament jistabbilixxi 
standards għoljin tal-kwalità u s-sikurezza 
għall-apparati mediċi, biex jindirizza t-
tħassib komuni dwar is-sikurezza fir-
rigward ta' dawn il-prodotti. Iż-żewġ 
għanijiet qed jintlaħqu simultanjament u 
huma marbutin b’mod inseparabbli, filwaqt 
li wieħed mhux anqas importanti mill-
ieħor. Fir-rigward tal-Artikolu 114 tat-
TFUE, dan ir-Regolament jarmonizza r-
regoli għat-tqegħid fis-suq u fis-servizz tal-
apparati mediċi u l-aċċessorji tagħhom fis-
suq tal-Unjoni, li mbagħad jista’ 
jibbenefika mill-prinċipju tal-moviment 
liberu tal-oġġetti. Fir-rigward tal-
Artikolu 168(4)(c) tat-TFUE, dan ir-
Regolament jistabbilixxi standards għoljin 
tal-kwalità u s-sikurezza għal dawk l-
apparati mediċi billi jiżgura, fost affarijiet 
oħrajn, li d-dejta ġenerata fl-
investigazzjonijiet kliniċi tkun affidabbli u 
soda u li s-sikurezza tas-suġġetti li qed 
jipparteċipaw f’investigazzjoni klinika tkun 
protetta.

Emenda 2

Proposta għal regolament
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Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-elementi prinċipali tal-approċċ 
regolatorju eżistenti, bħal pereżempju s-
superviżjoni tal-korpi notifikati, il-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità, l-
investigazzjonijiet kliniċi u l-evalwazzjoni 
klinika, il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq 
għandhom jissaħħu sinifikattivament, 
filwaqt li għandhom jiġu introdotti 
dispożizzjonijiet li jiżguraw it-trasparenza 
u t-traċċabbiltà fir-rigward tal-apparati, 
biex itejbu s-saħħa u s-sikurezza.

(3) L-elementi prinċipali tal-approċċ 
regolatorju eżistenti, bħal pereżempju s-
superviżjoni tal-korpi notifikati, il-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità, l-
investigazzjonijiet kliniċi u l-evalwazzjoni 
klinika, il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq 
għandhom jissaħħu sinifikattivament, 
filwaqt li għandhom jiġu introdotti 
dispożizzjonijiet li jiżguraw it-trasparenza 
u t-traċċabbiltà fir-rigward tal-apparati, 
biex itejbu s-saħħa u s-sikurezza għall-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, il-
pazjenti, l-utenti u l-operaturi, inkluż fil-
katina tar-rimi tal-iskart.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Hemm inċertezza xjentifika dwar ir-
riskji u l-benefiċċji tan-nanomaterjali użati 
fl-apparati mediċi. Sabiex jiġi żgurat livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa, il-
moviment liberu tal-oġġetti u ċ-ċertezza 
legali għall-manifatturi, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta definizzjoni uniformi tan-
nanomaterjali bbażata fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2011/696/UE tat-18 ta’ Ottubru 2011 dwar 
id-definizzjoni tan-nanomaterjali, bil-
flessibbiltà meħtieġa biex din id-
definizzjoni tiġi adattata għall-progress 
xjentifiku u tekniku u l-iżvilupp regolatorju 
sussegwenti fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali. Fid-disinn u l-manifattura 
tal-apparati mediċi, il-manifatturi 
għandhom jaħdmu b’kawtela speċjali meta 
jużaw in-nanopartikoli li jistgħu jiġu 
rilaxxati lejn il-ġisem tal-bniedem u dawk 
l-apparati għandha ssirilhom l-aktar 

(13) Hemm inċertezza xjentifika dwar ir-
riskji u l-benefiċċji tan-nanomaterjali użati 
fl-apparati mediċi. Sabiex jiġu żgurati
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-
sikurezza għall-professjonisti tal-kura tas-
saħħa, l-operaturi u l-pazjenti, kif ukoll il-
moviment liberu tal-oġġetti, iċ-ċertezza
legali għall-manifatturi u responsabbiltà 
min-naħa tagħhom, huwa meħtieġ li tiġi 
introdotta definizzjoni uniformi tan-
nanomaterjali bbażata fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2011/696/UE tat-18 ta’ Ottubru 2011 dwar 
id-definizzjoni tan-nanomaterjali, bil-
flessibbiltà meħtieġa biex din id-
definizzjoni tiġi adattata għall-progress 
xjentifiku u tekniku u l-iżvilupp regolatorju 
sussegwenti fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali. Fid-disinn u l-manifattura 
tal-apparati mediċi, il-manifatturi 
għandhom jaħdmu b’kawtela speċjali meta 
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proċedura stretta ta’ valutazzjoni tal-
konformità.

jużaw in-nanopartikoli li jistgħu jiġu 
rilaxxati lejn il-ġisem tal-bniedem u dawk 
l-apparati għandha ssirilhom l-aktar 
proċedura stretta ta’ valutazzjoni tal-
konformità.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 15a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15a) Dan ir-Regolament jinkludi 
rekwiżiti dwar il-karatteristiċi tad-disinn, 
tas-sikurezza u tal-prestazzjoni ta' 
apparati mediċi maħsuba biex jiġu evitati 
korrimenti fuq il-post tax-xogħol kif 
stabbilit fid-Direttiva tal-
Kunsill 2010/32/UE tal-10 ta' Mejju 2010 
li timplimenta l-Ftehim Qafas dwar il-
prevenzjoni ta' korrimenti kkawżati minn 
oġġetti li jaqtgħu fis-settur tal-isptarijiet u 
l-kura tas-saħħa li ġie konkluż mill-
HOSPEEM u l-EPSU1.
_____________
1 ĠU L 134, 1.6.2010, p.66.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) Biex jiġi rikonoxxut ir-rwol tal-
istandardizzazzjoni fil-qasam tal-apparati 
mediċi, il-konformità mal-istandards 
armonizzati kif inhu definit fir-Regolament 
(UE) Nru […/…] dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea, għandha tkun 
mezz biex il-manifatturi juru li qed jimxu 
f’konformità mar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni u ma’ rekwiżiti 
legali oħra, bħall-immaniġġjar tal-kwalità u 

(19) Biex jiġi rikonoxxut ir-rwol tal-
istandardizzazzjoni u t-traċċabbiltà fil-
qasam tal-apparati mediċi, il-konformità 
mal-istandards armonizzati kif inhu definit 
fir-Regolament (UE) Nru […/…] dwar l-
istandardizzazzjoni Ewropea, għandha tkun 
mezz biex il-manifatturi juru li qed jimxu 
f’konformità mar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni u ma’ rekwiżiti 
legali oħra, bħall-immaniġġjar tal-kwalità u 
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tar-riskju. tar-riskju.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Id-Direttiva 2013/35/UE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti 
minimi tas-saħħa u s-sigurtà li 
jirrigwardaw l-espożizzoni tal-ħaddiema 
għar-riskji li jinħolqu minn aġenti fiżiċi 
(kampi elettromanjetiċi) (l-20 Direttiva 
individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-
Direttiva 89/391/KEE)1 għandu jkun it-
test ta' referenza biex jiġi żgurat li l-
persuni li jaħdmu qrib apparat ta' 
immaġni b'riżonanza manjetika waqt li 
jkun qed jitħaddem ikunu protetti b'mod 
xieraq. 

______________
1ĠU L ..., ..., p. ... (għadha mhix 
ippubblikata fil-ĠU).

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Meta pazjent jiddaħħallu apparat 
f'ġismu, għandu jingħata l-informazzjoni
essenzjali dwar l-apparat impjantat li 
tippermetti li dan ikun identifikat u li 
tinkludi kull twissija jew prekawzjoni 
meħtieġa li għandha tittieħed, pereżempju 
indikazzjoni dwar jekk dan l-apparat 
huwiex kompatibbli jew le ma' ċertu 
apparati dijanjostiċi jew mal-iskanners 

(32) Meta pazjent jiddaħħallu apparat 
f'ġismu, irid jingħata informazzjoni
essenzjali ċara u aċċessibbli faċilment
dwar l-apparat impjantat li tippermetti li 
dan ikun identifikat u li tinkludi kull 
twissija jew prekawzjoni meħtieġa li 
għandha tittieħed, pereżempju indikazzjoni 
dwar jekk dan l-apparat huwiex 
kompatibbli jew le ma' ċertu apparati 
dijanjostiċi jew mal-iskanners użati fil-
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użati fil-kontrolli tas-sigurtà. kontrolli tas-sigurtà.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36)  Wieħed mill-aspetti prinċipali huwa l-
istabbiliment ta’ bażi ta’ dejta ċentrali li 
għandha tintegra s-sistemi elettroniċi 
differenti, bil-UDI bħala parti integrali 
minnha, biex tiġbor u tipproċessa l-
informazzjoni fir-rigward tal-apparati 
mediċi fis-suq u l-operaturi ekonomiċi 
rilevanti, iċ-ċertifikati, l-investigazzjonijiet 
kliniċi, il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq. 
L-objettivi tal-bażi ta’ dejta huma li 
tittejjeb it-trasparenza ġenerali, li jiġi 
integrat u ffaċilitat il-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi, 
il-korpi notifikati jew l-isponsers u l-Istati 
Membri, kif ukoll bejn l-Istati Membri 
stess u mal-Kummissjoni, biex jiġu evitati 
rekwiżiti multipli ta’ rappurtar u biex 
tittejjeb il-koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri. F’suq intern, dan jista’ jiġi żgurat 
b’mod effettiv biss fil-livell tal-Unjoni u l-
Kummissjoni għalhekk għandha tkompli 
tiżviluppa u timmaniġġja l-bank tad-dejta 
Ewropew tal-mezzi mediċi (Eudamed) 
imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2010/227/UE tad-19 ta' April 2010 dwar il-
Bank tad-Dejta Ewropew tal-Mezzi 
Mediċi.

(36) Wieħed mill-aspetti prinċipali huwa l-
istabbiliment ta’ bażi ta’ dejta ċentrali li 
għandha tintegra s-sistemi elettroniċi 
differenti, bil-UDI bħala parti integrali 
minnha, biex tiġbor u tipproċessa l-
informazzjoni fir-rigward tal-apparati 
mediċi fis-suq u l-operaturi ekonomiċi 
rilevanti, iċ-ċertifikati, l-investigazzjonijiet 
kliniċi, il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq. 
L-objettivi tal-bażi ta’ dejta huma li 
tittejjeb it-trasparenza ġenerali, li jiġi 
integrat u ffaċilitat il-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi, 
il-korpi notifikati jew l-isponsers u l-Istati 
Membri, kif ukoll bejn l-Istati Membri 
stess u mal-Kummissjoni, biex jiġu evitati 
rekwiżiti multipli ta’ rappurtar u biex 
tittejjeb il-koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri. Il-bażi ta' dejta se tiffaċilita 
wkoll it-traċċabbiltà tat-tagħmir mediku 
mogħti b'donazzjoni jew esportat lejn 
pajjiżi barra l-Unjoni. F’suq intern, dan 
jista’ jiġi żgurat b’mod effettiv biss fil-
livell tal-Unjoni u l-Kummissjoni għalhekk 
għandha tkompli tiżviluppa u timmaniġġja 
l-bank tad-dejta Ewropew tal-mezzi mediċi 
(Eudamed) imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2010/227/UE tad-
19 ta' April 2010 dwar il-Bank tad-Dejta 
Ewropew tal-Mezzi Mediċi.

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 39
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
il-manifatturi għandhom iqassru l-aspetti 
prinċipali tas-sikurezza u l-prestazzjoni tal-
apparat u r-riżultat tal-evalwazzjoni klinika 
f’dokument li għandu jkun disponibbli 
għall-pubbliku.

(39) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
il-manifatturi għandhom iqassru l-aspetti 
prinċipali tas-sikurezza u l-prestazzjoni tal-
apparat u r-riżultat tal-evalwazzjoni klinika 
f’dokument li għandu jkun disponibbli 
għall-pubbliku u aċċessibbli faċilment.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) Il-funzjonament tajjeb tal-korpi 
notifikati huwa kruċjali biex jiġi żgurat 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-
sikurezza u tal-fiduċja taċ-ċittadini fis-
sistema. Il-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi 
notifikati mill-Istati Membri, skont kriterji 
dettaljati u stretti, għandhom għalhekk 
ikunu soġġetti għal kontrolli fil-livell tal-
Unjoni.

(40) Il-funzjonament tajjeb tal-korpi 
notifikati huwa kruċjali biex jiġi żgurat 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-
sikurezza għall-professjonisti tal-kura tas-
saħħa, l-utenti u l-operaturi, inkluż fil-
katina tar-rimi tal-iskart, u biex tiġi 
żgurata l-fiduċja taċ-ċittadini fis-sistema. 
Il-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi notifikati 
mill-Istati Membri, skont kriterji dettaljati 
u stretti, għandhom għalhekk ikunu 
soġġetti għal kontrolli fil-livell tal-Unjoni.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 52

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(52) Biex jiġu protetti aħjar is-saħħa u s-
sikurezza fir-rigward tal-apparati fis-suq, 
is-sistema ta' viġilanza għall-apparati 
mediċi għandha ssir aktar effettiva billi 
jinħoloq portal ċentrali fil-livell tal-Unjoni 
biex jiġu rraportati l-inċidenti serji u l-
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-
apparat.

(52) Biex jiġu protetti aħjar is-saħħa u s-
sikurezza tal-professjonisti tal-kura tas-
saħħa, il-pażjenti, l-utenti u l-operaturi, 
inkluż fil-katina tar-rimi tal-iskart, fir-
rigward tal-apparati fis-suq, is-sistema ta' 
viġilanza għall-apparati mediċi għandha 
ssir aktar effettiva billi jinħoloq portal 
ċentrali fil-livell tal-Unjoni biex jiġu 
rrappurtati l-inċidenti serji u l-azzjonijiet 
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korrettivi ta' sikurezza fuq il-post.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti għandhom ikunu jistgħu 
jirrappurtaw inċidenti serji ssuspettati fil-
livell nazzjonali bl-użu ta' formati 
armonizzati. L-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jinfurmaw lill-
manifatturi u jaqsmu l-informazzjoni mal-
pari tagħhom meta jikkonfermaw li jkun 
ġara inċident serju, sabiex jimminimizzaw 
ir-rikorrenza ta’ dawk l-inċidenti.

(53) Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti għandhom ikunu jistgħu 
jirrappurtaw inċidenti serji ssuspettati, li 
jaffettwaw is-sikurezza tal-pazjenti, ta' 
dawk li jieħdu ħsiebhom, tal-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa jew ta' persuni oħra,
fil-livell nazzjonali bl-użu ta' formati 
armonizzati. L-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jinfurmaw lill-
manifatturi u jaqsmu l-informazzjoni mal-
pari tagħhom meta jikkonfermaw li jkun 
ġara inċident serju, sabiex jimminimizzaw 
ir-rikorrenza ta’ dawk l-inċidenti.

Emenda 13

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) “azzjoni korrettiva” ifisser azzjoni 
biex telimina l-kawża ta’ nuqqas ta' 
konformità potenzjali jew reali jew 
sitwazzjoni oħra mhux mixtieqa;

(45) “azzjoni korrettiva” ifisser azzjoni 
biex telimina l-kawża ta’ nuqqasijiet ta' 
konformità sabiex tiġi evitata r-rikorrenza;

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 46

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46) “azzjoni korrettiva dwar l-użu tal-
apparat” ifisser azzjoni korrettiva meħuda 
mill-manifattur għal raġunijiet tekniċi jew 
mediċi biex jipprevjeni jew inaqqas ir-

(46) Azzjoni Korrettiva ta' Sikurezza fuq 
il-Post (FSCA): Azzjoni korrettiva ta' 
sikurezza fuq il-post hija azzjoni meħuda 
minn manifattur biex inaqqas riskju ta' 
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riskju ta’ inċident serju fir-rigward ta’ 
apparat li jkun disponibbli fis-suq;

mewt jew ta' deterjorament serju tal-istat 
tas-saħħa b'rabta mal-użu ta' apparat
mediku;

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) “avviż korrettiv dwar l-użu tal-
apparat” ifisser il-komunikazzjoni
mibgħuta mill-manifattur lill-utenti jew 
lill-konsumaturi fir-rigward ta’ azzjoni 
korrettiva dwar l-użu tal-apparat;

(47) “avviż ta' sikurezza fuq il-post”: 
komunikazzjoni mibgħuta minn 
manifattur jew mir-rappreżentant tiegħu
lill-utenti tal-apparat jew lill-operaturi tar-
rimi tal-iskart fir-rigward ta’ Azzjoni 
Korrettiva ta' Sikurezza Fuq il-Post;

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 89 li jemendaw jew 
jissupplimentaw, fid-dawl tal-progress 
tekniku u meta jitqiesu l-utenti jew il-
pazjenti fil-mira, ir-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, inkluża l-informazzjoni 
mogħtija mill-manifattur.

imħassar

Ġustifikazzjoni

It-test ta' hawn fuq għandu jitħassar għaliex il-Kummissjoni tista' biss temenda jew 
tissupplementa test legali permezz ta' atti delegati dwar elementi mhux essenzjali. Ir-rekwiżiti 
ta' sikurezza u prestazzjoni huma fost l-elementi l-aktar essenzjali tar-Regolament propost u 
għalhekk m'għandhomx jinbidlu permezz ta' atti delegati.

Emenda 17

Proposta għal regolament
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Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 89 
filwaqt li jemendaw jew jissupplimentaw, 
fid-dawl tal-progress tekniku, l-elementi 
fid-dokumentazzjoni teknika stabbilita fl-
Anness II.

imħassar

Ġustifikazzjoni

It-tieni parti tal-Artikolu ta' hawn fuq għandha titħassar għaliex il-Kummissjoni tista' biss 
temenda jew tissupplementa test legali permezz ta' atti delegati dwar elementi mhux 
essenzjali. L-elementi li għandhom jidhru fid-dokumentazzjoni teknika huma fost l-elementi l-
aktar essenzjali tar-Regolament propost.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fid-dawl tal-progress tekniku u kull 
informazzjoni li ssir disponibbli waqt l-
attivitajiet ta’ viġilanza u ta’ sorveljanza 
tas-suq deskritti fl-Artikoli 61 sa 75, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 89 fir-
rigward ta’ dan:

4. Fid-dawl tal-progress tekniku u kull 
informazzjoni li ssir disponibbli waqt l-
attivitajiet ta’ viġilanza u ta’ sorveljanza 
tas-suq deskritti fl-Artikoli 61 sa 75, il-
Kummissjoni, wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati rilevanti, inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-professjonisti tal-
kura tas-saħħa, għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 89 fir-
rigward ta’ dan:

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Matul il-proċess tal-iskrutinju, 
għandhom jitqiesu l-fehmiet tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, inklużi l-
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organizzazzjonijiet tal-pazjenti, tal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u ta' 
dawk li jieħdu ħsieb il-pazjenti.

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Għandha titwettaq valutazzjoni etika. 
Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
koordinazzjoni bejn il-partijiet interessati, 
kif ukoll il-kondiviżjoni tal-aħjar prattiki 
u l-iżvilupp ta' standards tal-kwalità 
għall-valutazzjoni etika madwar l-Unjoni.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
bejniethom l-iżvilupp ta' formoli standard 
ibbażati fuq l-internet għar-rappurtar ta' 
inċidenti serji minn professjonisti tal-kura 
tas-saħħa, utenti u pazjenti.

L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
bejniethom l-iżvilupp ta' formoli standard 
ibbażati fuq l-internet għar-rappurtar ta' 
inċidenti serji minn professjonisti tal-kura 
tas-saħħa, utenti u pazjenti. L-Istati 
Membri għandhom madankollu jżommu 
formati oħrajn għar-rappurtar ta' 
inċidenti serji ssuspettati lill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l- 1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
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passi meħtieġa biex jiżguraw li kull 
informazzjoni rigward inċident serju li jkun 
ġara fit-territorju tagħhom jew dwar 
azzjoni korrettiva dwar l-użu tal-apparat li 
tkun ittieħdet jew li tkun se tittieħed fit-
territorju tagħhom, u li tinġieb għall-
attenzjoni tagħhom skont l-Artikolu 61 tiġi 
evalwata, fil-livell nazzjonali, b’mod 
ċentrali mill-awtorità kompetenti tagħhom, 
jekk ikun possibbli flimkien mal-
manifattur.

passi meħtieġa biex jiżguraw li kull 
informazzjoni rigward inċident serju li jkun 
ġara fit-territorju tagħhom jew dwar 
azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post li 
tkun ittieħdet jew li tkun se tittieħed fit-
territorju tagħhom, u li tinġieb għall-
attenzjoni tagħhom skont l-Artikolu 61 tiġi 
evalwata, fil-livell nazzjonali, b’mod 
ċentrali mill-awtorità kompetenti tagħhom, 
jekk ikun possibbli flimkien mal-
manifattur. L-awtorità kompetenti 
għandha tqis il-fehmiet tal-partijiet 
interessati rilevanti kollha, inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Permezz ta' deroga mid-Direttivi 
90/385/KEE u 93/42/KEE, korpi għall-
valutazzjoni tal-konformità li 
jikkonformaw ma' dan ir-Regolament 
jistgħu jinħatru u jiġu notifikati qabel id-
data tal-applikazzjoni tiegħu. Korpi 
notifikati li jinħatru u jiġu notifikati 
b'konformità ma' dan ir-Regolament jistgħu 
japplikaw il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-
konformità stabbiliti f'dan ir-Regolament u 
joħorġu ċertifikati b'konformità ma' dan ir-
Regolament qabel id-data tal-applikazzjoni 
tiegħu.

4. Permezz ta' deroga mid-Direttivi 
90/385/KEE u 93/42/KEE, korpi għall-
valutazzjoni tal-konformità li 
jikkonformaw ma' dan ir-Regolament 
jistgħu jinħatru u jiġu notifikati qabel id-
data tal-applikazzjoni tiegħu. Korpi 
notifikati li jinħatru u jiġu notifikati 
b'konformità ma' dan ir-Regolament jistgħu 
japplikaw il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-
konformità stabbiliti f'dan ir-Regolament u 
joħorġu ċertifikati b'konformità ma' dan ir-
Regolament qabel id-data tal-applikazzjoni 
tiegħu sakemm ikunu daħlu fis-seħħ l-atti 
delegati u ta' implimentazzjoni rilevanti.

Ġustifikazzjoni

L-atti delegati u ta' implimentazzjoni li huma meħtieġa għall-implimentazzjoni korretta ta' 
dan ir-Regolament għandhom ikunu lesti qabel ma dan ir-Regolament jiġi applikat għal xi 
apparat.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 7 – punt 7.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.4. L-apparati għandhom ikunu ddisinnjat 
u manifatturati b'tali mod li jnaqqsu kemm 
jista' jkun u sa fejn ikun xieraq, ir-riskji 
miġjuba minn sustanzi li jistgħu jnixxu jew 
jillikjaw mill-apparat. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lis-sustanzi li huma 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni, b'konformità mal-Parti 3 tal-
Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar 
il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-
imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li 
jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE 
u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, u lis-sustanzi li 
għandhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali li għalihom hemm evidenza 
xjentifika ta' effetti serji probabbli għas-
saħħa tal-bniedem u li huma identifikati 
b'konformità mal-proċedura stipulata fl-
Artikolu 59 tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar 
ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi 
kimiċi (REACH).

7.4. L-apparati għandhom ikunu ddisinnjat 
u manifatturati b'tali mod li jnaqqsu kemm 
jista' jkun u sa fejn ikun xieraq, ir-riskji 
miġjuba minn sustanzi li jistgħu jnixxu jew 
jillikjaw mill-apparat. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lis-sustanzi li huma 
karċinoġeni, mutaġeni jew tossiċi għar-
riproduzzjoni, b'konformità mal-Parti 3 tal-
Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar 
il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-
imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li 
jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE 
u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, u lis-sustanzi li 
għandhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali li għalihom hemm evidenza 
xjentifika ta' effetti serji probabbli għas-
saħħa tal-bniedem jew li ġew identifikati 
b'konformità mal-proċedura stipulata fl-
Artikolu 59 tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2006 dwar 
ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi 
kimiċi (REACH) jew li jkun magħruf jew 
issupponut li huma interferenti 
endokrinali skont ir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni (2013/.../UE) dwar il-
kriterji għall-identifikazzjoni tal-
interferenti endokrinali.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 7 – punt 7.4 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk l-apparati, jew partijiet minnhom, li 
huma fil-mira

L-apparati, jew partijiet minnhom, li huma 
fil-mira

Emenda 26

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 7 – punt 7.4 – paragrafu 1 – inċiż 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jinkludu, f'konċentrazzjoni ta' 0.1 % jew 
aktar bil-massa tal-materjal plastiċizzat, 
ftalati li huma klassifikati bħala 
kanċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni tal-kategorija 1A jew 1B 
b'konformità mal-Parti 3 tal-Anness VI tar-
Regolament (KE) Nru 1272/2008, dawn l-
apparati għandhom jiġu ttikkettati fuq l-
apparat innifsu u/jew fuq l-imballaġġ għal 
kull unità jew, fejn xieraq, fuq l-imballaġġ 
tal-bejgħ bħala apparati li għandhom il-
ftalati. Jekk l-użu maħsub tat-tali apparat 
jinkludi t-trattament tat-tfal jew it-
trattament ta' nisa tqal jew li qed 
ireddgħu, il-manifattur għandu jipprovdi 
ġustifikazzjoni speċifika għall-użu ta' dawn 
is-sustanzi fir-rigward tal-konformità mar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni, partikolarment r-rekwiżiti ta' 
dan il-paragrafu, fid-dokumentazzjoni 
teknika u, fl-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
informazzjoni dwar ir-riskji li jkun għad 
baqa' għal dawn il-gruppi ta' pazjenti u, 
jekk ikun applikabbli, dwar miżuri xierqa 
ta' prekawzjoni.

m'għandhomx jinkludu, f'konċentrazzjoni 
ta' 0,1 % jew aktar bil-massa għal kull 
materjal omoġenju, sustanzi li huma 
klassifikati bħala karċinoġeni, mutaġeni
jew tossiċi għar-riproduzzjoni tal-
kategorija 1A jew 1B b'konformità mal-
Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008, jew sustanzi identifikati 
bħala interferenti endokrinali skont l-
ewwel subparagrafu, sakemm il-
manifattur ma jkunx jista' juri li ma 
hemmx sustanzi aktar sikuri u xierqa jew 
apparati mingħajr dawn is-sustanzi.

Meta l-manifattur jista' juri li m'hemmx 
sustanzi aktar sikuri u xierqa jew apparati 
mingħajr dawn is-sustanzi, dawn l-
apparati għandhom jiġu ttikkettati fuq l-
apparat innifsu u/jew fuq l-imballaġġ għal 
kull unità jew, fejn xieraq, fuq l-imballaġġ 
tal-bejgħ bħala apparati li għandhom 
sustanzi li huma klassifikati bħala 
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karċinoġeni, mutaġeni jew tossiċi għar-
riproduzzjoni tal-kategorija 1A jew 1B jew 
sustanzi identifikati bħala interferenti 
endokrinali. Il-manifattur għandu 
jipprovdi ġustifikazzjoni speċifika għall-
użu ta’ dawn is-sustanzi fir-rigward tal-
konformità mar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni, partikolarment 
ir-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu, fid-
dokumentazzjoni teknika u, fl-
istruzzjonijiet dwar l-użu, l-informazzjoni 
dwar ir-riskji li jkun għad baqa' għall-
pazjenti u, jekk ikun applikabbli, dwar 
miżuri xierqa ta' prekawzjoni.

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi CMR huma pprojbiti fil-prodotti kożmetiċi u l-ftalati CMR huma pprojbiti fil-
ġugarelli. Restrizzjonijiet simili għandhom japplikaw għal apparat mediku fejn l-esponiment 
huwa inevitabbli, sakemm ma jkunx hemm alternattivi aktar sikuri. Meta ma jkunx hemm 
alternattivi, il-manifatturi għandhom jittikkettaw l-apparati u jipprovdu ġustifikazzjoni 
speċifika fir-rigward tal-konformità mad-dispożizzjonijiet tas-sikurezza tar-regolament. stess 
għandu japplika wkoll għal interferenti endokrinali magħrufa. Billi l-Kummissjoni dalwaqt se 
tadotta rakkomandazzjoni għall-identifikazzjoni tal-interferenti endokrinali, għandha tiżdied 
referenza għaliha.

Emenda 27

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 7 – punt 7.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.6. L-apparati għandhom ikunu ddisinjati 
u manifatturati b'tali mod li jnaqqsu sa 
livell minimu, ir-riskji relatati mad-daqs u 
l-proprjetajiet tal-partiċelli użati. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali meta l-apparati 
jkun fihom jew jikkonsistu minn 
nanomaterjal li jista' jiġi rilaxxat fil-
ġisem tal-pazjent jew tal-utent.

7.6. L-apparati għandhom ikunu ddisinjati 
u manifatturati b'tali mod li jnaqqsu sa 
livell minimu, ir-riskji relatati mad-daqs u 
l-proprjetajiet tal-partiċelli użati. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali meta l-apparati 
jkun fihom jew jikkonsistu minn 
nanomaterjali li jistgħu jiġu rilaxxati fil-
ġisem tal-pazjent jew tal-utent. Il-
manifattur għandu jipprovdi evidenza 
speċifika li l-użu tan-nanomaterjali 
jikkonforma mar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni fid-
dokumentazzjoni teknika u, fl-
istruzzjonijiet dwar l-użu, l-informazzjoni 
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dwar ir-riskji li jkun għad baqa' għall-
pazjenti u, jekk ikun applikabbli, dwar 
miżuri xierqa ta' prekawzjoni.

Ġustifikazzjoni

Meta jintużaw in-nanomaterjali fl-apparati mediċi, il-manifatturi għandhom jipprovdu 
evidenza speċifika li l-użu tagħhom jikkonforma mar-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni. Dan jiffaċilita ferm l-applikazzjoni tal-valutazzjoni tal-konformità l-aktar stretta 
kif previst fl-Artikolu 19 u fil-Premessa 13.

Emenda 28

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 8 – punt 8.1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) jkun konformi għalkollox mar-
rekwiżiti tad-Direttivi applikabbli tal-
Unjoni dwar is-sikurezza fuq il-post tax-
xogħol, bħad-Direttiva 2010/32/UE,

Emenda 29

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 8 – punt 8.1 – punt a – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 u, fejn meħtieġ, imħassar

Emenda 30

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 10 – punt 10.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' sustanzi bijoloġiċi ħlief dawk 
imsemmija fit-Taqsimiet 10.1. u 10.2., l-
ipproċessar, il-preservazzjoni, l-ittestjar u 
l-immaniġġjar ta' dawk is-sustanzi għandu 
jitwettaq sabiex jipprovdi l-aqwa sikurezza 
għall-pazjenti, l-utenti u, fejn applikabbli, 

Fil-każ ta' sustanzi bijoloġiċi ħlief dawk 
imsemmija fit-Taqsimiet 10.1. u 10.2., l-
ipproċessar, il-preservazzjoni, l-ittestjar u 
l-immaniġġjar ta' dawk is-sustanzi għandu 
jitwettaq sabiex jipprovdi l-aqwa sikurezza 
għall-pazjenti, l-utenti u, fejn applikabbli, 
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persuni oħra. Partikolarment, is-sikurezza 
fir-rigward tal-viruses u aġenti trasferibbli 
oħra għandha tiġi indirizzata bl-
implimentazzjoni ta' metodi validati ta' 
eliminazzjoni jew ta' inattivazzjoni waqt il-
proċess ta' manifattura.

persuni oħra, inkluż fil-katina tar-rimi tal-
iskart. Partikolarment, is-sikurezza fir-
rigward tal-viruses u aġenti trasferibbli 
oħra għandha tiġi indirizzata bl-
implimentazzjoni ta' metodi validati ta' 
eliminazzjoni jew ta' inattivazzjoni waqt il-
proċess ta' manifattura.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 11 – punt 11.2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11.2a. L-apparati li jistgħu jittrasferixxu 
infezzjonijiet trażmessi mid-demm li huma 
potenzjalment fatali lill-persunal tal-kura 
tas-saħħa, lill-pazjenti jew lil persuni 
oħra, permezz ta' qatgħat jew tingiż mhux 
intenzjonati bħal ġrieħi minn siringi, 
għandhom jinkorporaw mekkaniżmi ta' 
protezzjoni u sikurezza f'konformità mad-
Direttiva 2010/32/UE. Madankollu, l-
ispeċifiċitajiet relatati mal-professjoni 
dentali jridu jiġu rispettati.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 18 – punt 18.2 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– jiżguraw li l-apparat jista' jintuża 
faċilment mill-utent maħsub fl-istadji 
kollha tal-proċedura, u

– jiżguraw li l-apparat jista' jintuża 
faċilment mill-utent maħsub fl-istadji 
kollha tal-proċedura,

Emenda 33

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 18 – punt 18.2 – inċiż 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– kif stabbilit fid-Direttiva 2010/32/UE, 
inaqqsu kemm jista' jkun ir-riskju ta' 
korriment u infezzjoni lil persuni oħra 
billi jinkorporaw mekkaniżmi ta' 
protezzjoni u sikurezza ddisinjati biex 
jevitaw korrimenti minn labar tas-siringi 
u strumenti oħra li jaqtgħu, u

Ġustifikazzjoni

Kull sena aktar minn miljun ħaddiem tal-kura tas-saħħa fl-UE jsofru korrimenti li jibdlulhom 
ħajjithom u li huma potenzjalment fatali li jinvolvu apparati mediċi li jinkorporaw labar jew 
elementi oħra li jaqtgħu. Il-ħaddiema tal-kura tas-saħħa mhumiex biss fir-riskju li jieħdu 
infezzjonijiet trażmessi mid-demm, iżda jistgħu wkoll iġorru l-infezzjoni u b'hekk iżidu r-riskju 
ta' trażmissjoni lil pazjenti oħra.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 19 – punt 19.3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-istruzzjonijiet għall-użu għandhom 
ikunu faċli għall-utent mhux espert u 
għandhom jiġu riveduti mir-
rappreżentanti tal-partijiet interessati 
rilevanti, inklużi l-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti u tal-professjonisti tal-kura tas-
saħħa.
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