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Emenda 15
Philippe Boulland

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 kemm 
għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa u 
għall-pazjenti kif ukoll għall-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.

Or. fr

Emenda 16
Philippe Boulland
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Proposta għal regolament
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 tal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, tal-
pazjenti, tal-utenti u tal-operaturi, b'mod 
partikolari fil-katina tar-rimi tal-iskart.

Or. fr

Emenda 17
Philippe Boulland

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 

(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, tas-
sikurezza tal-professjonisti tal-kura tas-
saħħa, tal-operaturi u tal-pazjenti, il-
moviment liberu tal-oġġetti u r-
responsabbiltà 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-



AM\934293MT.doc 5/36 PE510.536v01-00

MT

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 
proċedura stretta ta’ valutazzjoni tal-
konformità.

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 proċedura stretta ta’ 
valutazzjoni tal-konformità.

Or. fr

Emenda 18
Marian Harkin

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. Għandu jkun 
rikonoxxut li dawn ir-rekwiżiti japplikaw 
biss għal ambiti tas-saħħa rikonoxxuti 
speċifikament fil-Ftehim Qafas bejn il-
HOSPEEM u l-EPSU u dan ir-
Regolament għandu jippermetti li jsiru 
diskussjonijiet separati f'ambiti oħra 
bħall-kliniki dentali li ma kinux 
imħaddna minn dak il-Ftehim Qafas.
________________
1 ĠU L 134, 1.6.2010, p. 66. 

Or. en
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Emenda 19
Philippe Boulland

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 
tar-riskju.

(19) Biex jiġi rikonoxxut ir-rwol tal-
istandardizzazzjoni u tat-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 
tar-riskju.

Or. fr

Emenda 20
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 21a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21a) Biex tiġi garantita protezzjoni 
xierqa tal-persuni li jaħdmu viċin apparat 
ta' immaġnijiet bir-riżonanza manjetika 
(MRI) waqt li jkun mixgħul, għandha ssir 
referenza għad-Direttiva tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti 
minimi tas-saħħa u s-sigurtà li 
jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema 
għar-riskji li jinħolqu minn aġenti fiżiċi 
(kampi elettromanjetiċi) (l-XX Direttiva 
individwali skont l-Artikolu 16(1) tad-
Direttiva 89/391/KEE)1.
______________
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Or. fr

Emenda 21
Philippe Boulland

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 
użati fil-kontrolli tas-sigurtà.

(32) Meta pazjent jiddaħħallu apparat 
f'ġismu, irid jingħata l-informazzjoni 
essenzjali ċara u faċilment aċċessibbli 
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-
kontrolli tas-sigurtà.

Or. fr

Emenda 22
Philippe Boulland

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 

(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 
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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.

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. Din il-bażi ta' dejta tippermetti 
wkoll li tiġi żgurata t-traċċabbiltà tad-
donazzjonijiet jew tal-esportazzjonijiet ta' 
materjal mediku barra l-UE. 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.

Or. fr

Emenda 23
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Premessa 39

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 faċilment aċċessibbli.

Or. fr

Emenda 24
Philippe Boulland
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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 tal-professjonisti tal-kura tas-
saħħa, tal-pazjenti, tal-utenti u tal-
operaturi, partikolarment fil-katina tar-
rimi tal-iskart, 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.

Or. fr

Emenda 25
Philippe Boulland

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 tal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, tal-
pazjenti, tal-utenti u tal-operaturi, 
partikolarment fil-katina tar-rimi tal-
iskart, 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.

Or. fr

Emenda 26
Philippe Boulland
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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 fil-
livell nazzjonali bl-użu ta' formati 
armonizzati. L-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali jridu 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 u 
jippermettu li informazzjoni dwarhom tiġi 
mxerrda lill-pajjiżi destinatarji tad-
donazzjonijiet ta' materjal mediku jew tal-
esportazzjoni.

Or. fr

Emenda 27
Marian Harkin

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' 
min jipprovdi l-kura, 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.

Or. en
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Emenda 28
Mara Bizzotto

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’ 
nonkonformitajiet sabiex tiġi evitata r-
rikorrenza;

Or. en

Emenda 29
Marian Harkin

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’ 
nonkonformitajiet sabiex tiġi evitata r-
rikorrenza;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Allinjament mal-istandard EN ISO 13485:2012 rikonoxxut u applikat globalment (Apparati 
mediċi – Sistemi ta' ġestjoni tal-kwalità – Rekwiżiti għal skopijiet regolatorji), li jinkludi d-
definizzjoni ta' "azzjoni korrettiva".

Emenda 30
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 46
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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-
riskju ta’ inċident serju fir-rigward ta’ 
apparat li jkun disponibbli fis-suq;

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

Or. en

Emenda 31
Marian Harkin

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-
riskju ta’ inċident serju fir-rigward ta’ 
apparat li jkun disponibbli fis-suq;

(46) “azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-
post” ifisser azzjoni korrettiva meħuda 
mill-manifattur biex inaqqas riskju ta' 
mewt jew ta' deterjorament serju tal-istat 
tas-saħħa b'rabta mal-użu ta' apparat 
mediku;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal skopijiet ta' konsistenza u kontinwità, għandha tiġi adottata d-definizzjoni tat-Task 
Force għall-Armonizzazzjoni Globali (GHTF) ta' "azzjoni korrettiva ta' sikurezza fuq il-post".

Emenda 32
Mara Bizzotto

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

komunikazzjoni mibgħuta minn 
manifattur jew mir-rappreżentant tiegħu 
lill-utenti tal-apparat fir-rigward ta’ 
Azzjoni Korrettiva ta' Sikurezza Fuq il-
Post;

Or. en

Emenda 33
Philippe Boulland

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” ifisser 
il-komunikazzjoni mibgħuta mill-
manifattur lill-utenti, lill-operaturi tar-rimi 
tal-iskart jew lill-konsumaturi fir-rigward 
ta’ Azzjoni Korrettiva ta' Sikurezza Fuq il-
Post;

Or. fr

Emenda 34
Marian Harkin

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” ifisser 
komunikazzjoni mibgħuta minn 
manifattur jew mir-rappreżentant tiegħu 
lill-utenti tal-apparat fir-rigward ta’ 
Azzjoni Korrettiva ta' Sikurezza Fuq il-
Post;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal skopijiet ta' konsistenza u kontinwità, għandha tiġi adottata d-definizzjoni tat-Task 
Force għall-Armonizzazzjoni Globali (GHTF) ta' "avviż ta' sikurezza fuq il-post" (definizzjoni 
GHTF/SG2/N57R8:2006).

Emenda 35
Marian Harkin

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

Or. en

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 36
Marian Harkin

Proposta għal regolament
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 

imħassar
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fid-dokumentazzjoni teknika stabbilita fl-
Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tieni parti tal-Artikolu ta' hawn fuq għandu jitħassar 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 37
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li l-manifattur ikun wettaq il-
proċedura xierqa ta’ valutazzjoni tal-
konformità;

imħassar

Or. en

Emenda 38
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jkun inħatar rappreżentant 
awtorizzat mill-manifattur skont l-
Artikolu 9;

imħassar

Or. en

Emenda 39
Mara Bizzotto
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li l-manifattur ikun ħejja d-
dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u d-
dokumentazzjoni teknika;

imħassar

Or. en

Emenda 40
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li l-apparat ikollu l-marka CE tal-
konformità meħtieġa;

imħassar

Or. en

Emenda 41
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li l-apparat ikun ittikkettjat skont dan 
ir-Regolament u jkun akkumpanjat mill-
istruzzjonijiet meħtieġa dwar l-użu u mid-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE;

imħassar

Or. en

Emenda 42
Mara Bizzotto
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li, fejn applikabbli, il-manifattur ikun 
assenja Identifikazzjoni Unika tal-
Apparat, skont l-Artikolu 24.

imħassar

Or. en

Emenda 43
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata u l-
indirizz tal-post tan-negozju reġistrat 
tagħhom, fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati u l-post jista’ jiġi stabbilit fuq 
l-apparat jew fuq l-ippakkjar tiegħu jew 
f’dokument li jakkumpanja l-apparat. 
Huma għandhom jiżguraw li kull tikketta 
addizzjonali ma tgħatti l-ebda 
informazzjoni li jista’ jkun hemm fuq it-
tiketta provduta mill-manifattur.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi għall-importaturi li għandhom rabta diretta mal-manifattur u għal dawk li jaġixxu 
b'mod indipendenti għandhom ikunu differenti: il-parti mħassra għandha tkun speċifika għall-
importaturi indipendenti (ara l-Artikolu 11b(2)).

Emenda 44
Mara Bizzotto
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-importaturi għandhom jiżguraw li l-
apparat ikun irreġistrat fis-sistema 
elettronika skont l-Artikolu 25(2).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi għall-importaturi li għandhom rabta diretta mal-manifattur u għal dawk li jaġixxu 
b'mod indipendenti għandhom ikunu differenti: il-parti mħassra għandha tkun speċifika għall-
importaturi indipendenti (ara l-Artikolu 11b(3)).

Emenda 45
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn jitqies li hu xieraq fir-rigward tar-
riskji preżentati minn apparat, sabiex 
jipproteġu s-saħħa u s-sikurezza tal-
pazjenti u l-utenti, l-importaturi 
għandhom iwettqu testijiet fuq kampjuni 
mill-prodotti kummerċjalizzati, 
jinvestigaw l-ilmenti u jżommu reġistru 
tal-ilmenti, ta' prodotti li ma jkunux 
konformi u tal-prodotti li jissejħu lura u li 
jiġu rtirati, u għandhom iżommu lill-
manifattur, lir-rappreżentant awtorizzat u 
lid-distributuri infurmati dwar tali 
monitoraġġ.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi għall-importaturi li għandhom rabta diretta mal-manifattur u għal dawk li jaġixxu 
b'mod indipendenti għandhom ikunu differenti: il-parti mħassra għandha tkun speċifika għall-
importaturi indipendenti (ara l-Artikolu 11b(4)).
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Emenda 46
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma' 
dan ir-Regolament għandhom jinfurmaw 
minnufih lill-manifattur u lir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu u, jekk 
ikun xieraq, jieħdu l-azzjoni korrettiva 
meħtieġa biex dak il-prodott jinġieb 
f’konformità, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura. 
Meta l-apparat jippreżenta riskju, huma 
għandhom jinfurmaw immedjatament 
ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri fejn ikunu għamlu l-apparat 
disponibbli u, jekk ikun applikabbli, lill-
korp notifikat li jkun ħareġ ċertifikat 
skont l-Artikolu 45 għall-apparat 
inkwistjoni, billi jagħtu dettalji, 
partikolarment, dwar in-nuqqas ta’ 
konformità u dwar kull azzjoni korrettiva 
meħuda.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi għall-importaturi li għandhom rabta diretta mal-manifattur u għal dawk li jaġixxu 
b'mod indipendenti għandhom ikunu differenti: il-parti mħassra għandha tkun speċifika għall-
importaturi indipendenti (ara l-Artikolu 11b(5)).

Emenda 47
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-importaturi għandhom, għall-perjodu 
msemmi fl-Artikolu 8(4), iżommu kopja 
tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE 
għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-
dokumentazzjoni teknika u, jekk ikun 
applikabbli, kopja taċ-ċertifikat rilevanti 
inkluż kwalunkwe suppliment, maħruġ 
skont l-Artikolu 45, ikunu jistgħu jsiru 
disponibbli għal dawk l-awtoritajiet fuq 
talba tagħhom. L-importatur u r-
rappreżentant awtorizzat għall-apparat 
inkwistjoni, permezz ta’ mandat bil-
miktub, jistgħu jaqblu li dan l-obbligu jiġi 
delegat lir-rappreżentant awtorizzat.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi għall-importaturi li għandhom rabta diretta mal-manifattur u għal dawk li jaġixxu 
b'mod indipendenti għandhom ikunu differenti: il-parti mħassra għandha tkun speċifika għall-
importaturi indipendenti (ara l-Artikolu 11b(6)).

Emenda 48
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. L-importaturi għandhom, fuq talba 
raġunata mill-awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni meħtieġa kollha 
biex juru l-konformità ta' prodott. Dan l-
obbligu għandu jitqies li jkun ġie ssodisfat 
meta r-rappreżentant awtorizzat għall-
apparat inkwistjoni jipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa. L-importaturi 
għandhom jikkoperaw ma' awtorità 
nazzjonali kompetenti, fuq talba tagħha, 

imħassar
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fir-rigward ta' kull azzjoni meħuda biex 
jiġu eliminati r-riskji preżentati mill-
prodotti li huma jkunu qiegħdu fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi għall-importaturi li għandhom rabta diretta mal-manifattur u għal dawk li jaġixxu 
b'mod indipendenti għandhom ikunu differenti: il-parti mħassra għandha tkun speċifika għall-
importaturi indipendenti (ara l-Artikolu 11b(7)).

Emenda 49
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 10 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-importaturi li joperaw taħt mandat 
mill-manifattur
1. Manifattur ta’ apparat li jitqiegħed fis-
suq tal-Unjoni, jew li jkollu l-marka CE 
mingħajr ma jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni, 
li ma jkollux post tan-negozju rreġistrat fi 
Stat Membru jew li ma jwettaqx attivitajiet 
rilevanti f’post tan-negozju rreġistrat fi 
Stat Membru, għandu jaħtar importatur 
wieħed jew aktar.
2. Il-ħatra għandha tkun valida biss meta 
tiġi aċċettata bil-miktub mill-importatur.
3. L-importatur għandu jwettaq il-kompiti 
speċifikati fil-mandat li dwaru jkun hemm 
qbil bejn il-manifattur u l-importatur.
Il-mandat għandu jidentifika liema mill-
kompiti li ġejjin huma mwettqa minn 
liema operatur ekonomiku (manifattur, 
rappreżentant awtorizzat, importatur) fir-
rigward tal-apparati li jkopri:
(a) iżomm id-dokumentazzjoni teknika, id-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u, 
jekk ikun applikabbli, kopja taċ-ċertifikat 
rilevanti inkluż kull suppliment maħruġ 
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skont l-Artikolu 45 li jkun disponibbli 
għall-awtoritajiet kompetenti għall-
perjodu msemmi fl-Artikolu 8(4);
(b) fuq talba raġunata minn awtorità 
kompetenti, jipprovdi lil dik l-awtorità 
kompetenti bl-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
tintwera l-konformità tal-apparat;
(c) jikkoopera mal-awtoritajiet kompetenti 
fir-rigward ta’ kwalunkwe azzjoni 
korrettiva meħuda biex jiġu eliminati r-
riskji mill-apparati;
(d) jinforma immedjatament lill-
manifattur bl-ilmenti u r-rapporti li jsiru 
minn professjonisti tal-kura tas-saħħa, 
pazjenti u utenti dwar inċidenti suspettati 
relatati ma’ apparat li għalih ikun 
inħatar;
(e) itemm il-mandat jekk il-manifattur 
jaġixxi kontra l-obbligi tiegħu stipulati 
f’dan ir-Regolament;
(f) jivverifika li tkun twettqet il-
valutazzjoni tal-konformità xierqa;
(g) jivverifika li l-apparat ikollu l-marka 
CE tal-konformità meħtieġa;
(h) jivverifika li l-apparat ikun ittikkettjat 
skont dan ir-Regolament u jkun 
akkumpanjat mill-istruzzjonijiet meħtieġa 
dwar l-użu u mid-Dikjarazzjoni ta’ 
Konformità tal-UE;
(i) jivverifika li, fejn applikabbli, il-
manifattur ikun assenja Identifikazzjoni 
Unika tal-Apparat, skont l-Artikolu 24;
(j) jirreġistra l-apparat, il-manifattur, ir-
rappreżentant awtorizzat u l-importatur 
fis-sistema elettronika skont l-Artikolu 25;
(k) jittestja kampjuni tal-prodotti 
kummerċjalizzati, jinvestiga lmenti u 
jżomm reġistru ta' lmenti, ta' prodotti 
mhux konformi u ta' prodotti li jissejħu 
lura u jiġu rtirati;
(l) meta l-importatur jew il-manifattur 
jaħseb li apparat li jitqiegħed fis-suq ma 
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jkunx konformi ma' dan ir-Regolament, 
ir-responsabbiltà għall-azzjonijiet li 
għandhom jittieħdu biex dan l-apparat 
isir konformi, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura, 
u n-notifika lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri li fihom għamlu l-
apparat disponibbli u, jekk applikabbli, il-
korp notifikat li ħareġ ċertifikat skont l-
Artikolu 45 għall-apparat inkwistjoni, 
filwaqt li jingħataw dettalji, b'mod 
partikolari, tan-nonkonformità u ta' 
kwalunkwe azzjoni korrettiva meħuda;
(m) responsabbiltà, b'risposta għal talba 
minn awtorità kompetenti nazzjonali, 
għall-għoti tal-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
tintwera l-konformità ta' prodott;
(n) komunikazzjoni mal-manifattur u 
mar-rappreżentant awtorizzat meta l-
importaturi jintalbu minn awtorità 
nazzjonali kompetenti, biex jikkooperaw 
dwar kwalunkwe azzjoni meħuda biex 
jiġu eliminati r-riskji minn prodotti li 
jkunu qiegħdu fis-suq.
4. Il-mandat imsemmi fil-paragrafu 3 
m'għandux jinkludi d-delega tal-obbligi 
tal-manifattur stabbiliti fl-Artikolu 8(1), 
(2), (5), (6), (7) u (8).
5. Importatur li jittermina l-mandat għar-
raġunijiet imsemmija fil-punt (e) tal-
paragrafu 3 għandu jinforma minnufih 
lill-manifattur u lir-rappreżentant 
awtorizzat dwar it-terminazzjoni tal-
mandat u r-raġunijiet għaliha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi għall-importaturi li għandhom rabta diretta mal-manifattur u għal dawk li jaġixxu 
b'mod indipendenti għandhom ikunu differenti.

Emenda 50
Mara Bizzotto
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Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 10 – punt 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) L-importaturi li joperaw mingħajr 
mandat mill-manifattur
1. Qabel iqiegħdu apparat fis-suq, l-
importaturi għandhom jiżguraw dan li 
ġej:
(a) li l-manifattur ikun wettaq il-
proċedura xierqa ta’ valutazzjoni tal-
konformità;
(b) li jkun inħatar rappreżentant 
awtorizzat mill-manifattur skont l-
Artikolu 9;
(c) li l-manifattur ikun ħejja d-
dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE u d-
dokumentazzjoni teknika;
(d) li l-apparat ikollu l-marka CE tal-
konformità meħtieġa;
(e) li l-apparat ikun ittikkettjat skont dan 
ir-Regolament u jkun akkumpanjat mill-
istruzzjonijiet meħtieġa dwar l-użu u mid-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE;
(f) li, fejn applikabbli, il-manifattur ikun 
assenja Identifikazzjoni Unika tal-
Apparat, skont l-Artikolu 24.
2. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali reġistrat jew 
il-marka kummerċjali reġistrata u l-
indirizz tal-post tan-negozju reġistrat 
tagħhom, fejn ikunu jistgħu jiġu 
kkuntattjati u l-post jista’ jiġi stabbilit fuq 
l-apparat jew fuq l-ippakkjar tiegħu jew 
f’dokument li jakkumpanja l-apparat. 
Huma għandhom jiżguraw li kull tikketta 
addizzjonali ma tgħatti l-ebda 
informazzjoni li jista’ jkun hemm fuq it-
tikketta provduta mill-manifattur.
3. L-importaturi għandhom jiżguraw li l-
apparat ikun irreġistrat fis-sistema 
elettronika skont l-Artikolu 25(2).
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4. Fejn jitqies li hu xieraq fir-rigward tar-
riskji minn apparat, sabiex jipproteġu s-
saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti u l-utenti, 
l-importaturi għandhom iwettqu testijiet 
fuq kampjuni mill-prodotti 
kummerċjalizzati, jinvestigaw l-ilmenti u 
jżommu reġistru tal-ilmenti, ta' prodotti li 
ma jkunux konformi u tal-prodotti li 
jissejħu lura u li jiġu rtirati, u għandhom
iżommu lill-manifattur, lir-rappreżentant 
awtorizzat u lid-distributuri infurmati 
dwar tali monitoraġġ.
5. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma' 
dan ir-Regolament għandhom jinfurmaw 
minnufih lill-manifattur u lir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu u, jekk 
ikun xieraq, jieħdu l-azzjoni korrettiva 
meħtieġa biex dak il-prodott jinġieb 
f’konformità, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura. 
Meta l-apparat jippreżenta riskju, huma 
għandhom jinfurmaw immedjatament 
ukoll lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri fejn ikunu għamlu l-apparat 
disponibbli u, jekk ikun applikabbli, lill-
korp notifikat li jkun ħareġ ċertifikat 
skont l-Artikolu 45 għall-apparat 
inkwistjoni, billi jagħtu dettalji, 
partikolarment, dwar in-nuqqas ta’ 
konformità u dwar kull azzjoni korrettiva 
meħuda.
6. L-importaturi għandhom, għall-perjodu 
msemmi fl-Artikolu 8(4), iżommu kopja 
tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE 
għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet ta' 
sorveljanza tas-suq u jiżguraw li d-
dokumentazzjoni teknika u, jekk ikun 
applikabbli, kopja taċ-ċertifikat rilevanti 
inkluż kwalunkwe suppliment, maħruġ 
skont l-Artikolu 45, ikunu jistgħu jsiru 
disponibbli għal dawk l-awtoritajiet fuq 
talba tagħhom. L-importatur u r-
rappreżentant awtorizzat għall-apparat 
inkwistjoni, permezz ta’ mandat bil-
miktub, jistgħu jaqblu li dan l-obbligu jiġi 
delegat lir-rappreżentant awtorizzat.
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7. L-importaturi għandhom, fuq talba 
raġunata mill-awtorità kompetenti 
nazzjonali, jipprovduha bl-informazzjoni 
u d-dokumentazzjoni meħtieġa kollha 
biex juru l-konformità ta' prodott. Dan l-
obbligu għandu jitqies li jkun ġie ssodisfat 
meta r-rappreżentant awtorizzat għall-
apparat inkwistjoni jipprovdi l-
informazzjoni meħtieġa. L-importaturi 
għandhom jikkoperaw ma' awtorità 
nazzjonali kompetenti, fuq talba tagħha, 
fir-rigward ta' kull azzjoni meħuda biex 
jiġu eliminati r-riskji preżentati mill-
prodotti li huma jkunu qiegħdu fis-suq.
8. L-importaturi għandu jkollhom 
disponibbli fl-organizzazzjoni tagħhom
tal-anqas persuna kwalifikata waħda li 
jkollha għarfien espert fir-rigward tar-
rekwiżiti regolatorji għall-apparat mediku 
fl-Unjoni. L-għarfien espert għandu 
jintwera permezz ta' waħda minn dawn il-
kwalifiki:
(a) diploma, ċertifikat jew evidenza oħra 
ta' kwalifika formali mogħtija meta 
tinkiseb lawrja universitarja jew jiġi 
kkompletat kors ta' studju ekwivalenti, fil-
liġi, fix-xjenzi naturali, il-mediċina, il-
farmaċewtika, l-inġinerija jew dixxiplina 
rilevanti oħra, u tal-anqas sentejn 
esperjenza professjonali f'affarijiet 
regolatorji jew f'sistemi ta' mmaniġġjar 
tal-kwalità relatati mal-apparat mediku;
(b) ħames snin esperjenza professjonali 
f’affarijiet regolatorji jew f’sistemi ta’ 
mmaniġġjar tal-kwalità relatati mal-
apparati mediċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligi għall-importaturi li għandhom rabta diretta mal-manifattur u għal dawk li jaġixxu 
b'mod indipendenti għandhom ikunu differenti.
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Emenda 51
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Mekkaniżmu għall-iskrutinju ta’ ċerti 

valutazzjonijiet tal-konformità
1. Il-korpi notifikati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-
applikazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi III, 
bl-eċċezzjoni tal-applikazzjonijiet għas-
suppliment jew it-tiġdid ta’ ċertifikati 
eżistenti. In-notifika għandha tkun 
akkumpanjata minn abbozz ta’ 
struzzjonijiet dwar l-użu msemmi fit-
Taqsima 19.3 tal-Anness I u l-abbozz tas-
sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika msemmi fl-Artikolu 26. Fin-
notifika tiegħu, il-korp notifikat għandu 
jindika d-data stmata sa meta l-
valutazzjoni tal-konformità għandha 
titlesta. Il-Kummissjoni għandha 
tittrażmetti minnufih in-notifika u d-
dokumenti akkumpanjanti lill-MDCG. 
2. Fi żmien 28 jum mill-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
l-MDCG jista’ jitlob lill-korp notifikat 
biex jippreżenta sommarju tal-
valutazzjoni tal-konformità preliminari 
qabel ma joħroġ ċertifikat. Fuq 
suġġeriment ta’ kwalunkwe wieħed mill-
membri tiegħu jew mill-Kummissjoni, l-
MDCG għandu jiddeċiedi jekk jagħmilx 
tali talba skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 78(4). Fit-talba tiegħu l-MDCG 
għandu jindika r-raġuni tas-saħħa 
vvalidata xjentifikament, għaliex ikun 
għażel il-fajl speċifiku biex iressaq 
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari. Waqt l-għażla ta' fajl 
speċifiku għas-sottomissjoni, il-prinċipju 
tat-trattament ugwali għandu jitqies kif 
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xieraq.
Fi żmien ħamest ijiem mill-wasla tat-talba 
mill-MDCG, il-korp notifikat għandu 
jinforma lill-manifattur b’dan.
3. L-MDCG jista’ jippreżenta l-kummenti 
dwar is-sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari, l-aktar tard, sa 
60 jum wara li jintbagħat dan is-
sommarju. F’dak il-perjodu u l-aktar tard 
sa 30 jum wara s-sottomissjoni, l-MDCG 
jista’ jitlob li tinbagħat informazzjoni 
addizzjonali li għal raġunijiet validi 
xjentifikament tkun meħtieġa għall-
analiżi tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari tal-korp notifikat. Dan jista’ 
jinkludi talba għal kampjuni jew żjara fuq 
il-post fil-bini tal-manifattur. Sakemm 
tintbagħat l-inforamzzjoni addizzjonali 
mitluba, il-perjodu għall-kummenti 
msemmi fl-ewwel sentenza ta' dan is-
sottoparagrafu għandu jiġi sospiż. It-
talbiet sussegwenti għal informazzjoni 
addizzjonali mill-MDCG ma għandhomx 
jissospendu l-perjodu għas-sottomissjoni 
tal-kummenti.
4. Il-korp notifikat għandu jqis sew 
kwalunkwe kumment li jasal b'mod 
konformi mal-paragrafu 3. Huwa għandu 
jagħti lill-Kummissjoni spjegazzjoni dwar 
kif il-kummenti ġew ikkunsidrati, inkluża 
kull ġustifikazzjoni xierqa għaliex ċerti 
kummenti ma jkunux ġew segwiti, u d-
deċiżjoni finali tiegħu fir-rigward tal-
valutazzjoni tal-konformità inkwistjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti din 
l-informazzjoni minnufih lill-MDCG.
5. Fejn jitqies meħtieġ għall-protezzjoni 
tas-sikurezza tal-pazjenti u tas-saħħa 
pubblika, il-Kummissjoni tista’ 
tiddetermina permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, kategoriji speċifiċi jew 
gruppi ta’ apparati, barra mill-apparati 
tal-klassi III, li għalihom għandhom 
japplikaw il-paragrafi 1 sa 4 tul perjodu 
ta’ żmien predefinit. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
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skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).
Il-miżuri skont dan il-paragrafu jistgħu 
jiġu ġġustifikati biss permezz ta’ kriterja 
waħda jew aktar minn dawn:
(a) kemm ikun ġdid l-apparat jew it-
teknoloġija li fuqha jkun ibbażat u l-
impatt kliniku jew pubbliku sinifikanti 
tiegħu;
(b) bidla avversa fil-profil tar-riskji meta 
mqabbla mal-benefiċċji ta’ kategorija 
speċifika jew ta’ grupp ta’ apparati, 
minħabba tħassib dwar is-saħħa validu 
xjentifikament fir-rigward tal-komponenti 
jew il-materjal tas-sors jew fir-rigward tal-
impatt fuq is-saħħa fil-każ li apparat ma 
jaħdimx kif previst;
(c) rata miżjuda ta’ inċidenti serji 
rappurtati skont l-Artikolu 61 fir-rigward 
ta’ kategorija speċifika jew grupp ta’ 
apparati;
(d) diskrepanzi sinifikanti fil-
valutazzjonijiet tal-konformità mwettqin 
minn korpi notifikati differenti fuq 
apparati sostanzjalment simili;
(e) tħassib dwar is-saħħa pubblika fir-
rigward ta’ kategorija speċifika jew grupp 
ta’ apparati jew it-teknoloġija li fuqha 
jkunu bbażati.
6. Il-Kummissjoni għandha tqassar il-
kummenti preżentati skont il-paragrafu 3 
u r-riżultat tal-proċedura ta’ valutazzjoni 
tal-konformità għandu jkun aċċessibbli 
għall-pubbliku. Hija ma għandhiex tiżvela 
dejta personali jew inforamzzjoni ta' 
natura kummerċjalment kunfidenzjali.
7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
infrastruttura teknika għall-iskambju tad-
dejta permezz ta’ mezzi elettroniċi bejn il-
korpi notifikati u l-MDCG għall-finijiet 
ta’ dan l-Artikolu.
8. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tista’ tadotta l-
modalitajiet u l-aspetti ta’ proċedura 
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rigward is-sottomissjoni u l-analiżi tas-
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari skont il-paragrafi 2 u 3. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

Emenda 52
Marian Harkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Matul dan il-proċess, għandhom 
jitqiesu l-fehmiet tal-partijiet interessati 
rilevanti kollha, inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti, ta' min 
jagħti l-kura jew tal-professjonisti tal-
kura tas-saħħa.

Or. en

Emenda 53
Mara Bizzotto

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjoni għall-iskrutinju ta’ 
ċerti valutazzjonijiet tal-konformità skont 
l-Artikolu 44;

imħassar

Or. en

Emenda 54
Marian Harkin

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.

Or. en

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.

Emenda 55
Jean Lambert
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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 ddisinjati
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 
ikun issupponut li huma interferenti 
endokrinali skont ir-Rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni (2013/.../UE) dwar il-
kriterji għall-identifikazzjoni tal-
interferenti endokrinali.

Or. en

Emenda 56
Jean Lambert

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

Or. en

Emenda 57
Jean Lambert

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'għandux ikun fihom, 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 interferneti endokrinali skont l-
ewwel subparagrafu, sakemm il-
manifattur ma jistax juri li m'hemmx 
sustanzi aktar sikuri adegwati jew 
apparati mingħajr dawn is-sustanzi.

Meta l-manifattur jista' juri li m'hemmx 
sustanzi aktar sikuri adegwati jew 
apparati mingħajr dawn is-sustanzi, dawn 
l-apparati għandhom jiġu ttikkettati fuq l-
apparat innifsu u/jew fuq l-imballaġġ għal 



PE510.536v01-00 34/36 AM\934293MT.doc

MT

kull unità jew, fejn xieraq, fuq l-imballaġġ 
tal-bejgħ bħala apparati li għandhom 
sustanzi li huma klassifikati bħala 
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 
r-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.

Or. en

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. L-
istess għandu japplika wkoll għal interferenti endokrinali magħrufa. Billi l-Kummissjoni 
dalwaqt se tadotta rakkomandazzjoni għall-identifikazzjoni tal-interferenti endokrinali, 
għandha tiżdied referenza għaliha.

Emenda 58
Jean Lambert

Proposta għal regolament
Anness I – 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-

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-
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ġisem tal-pazjent jew tal-utent. 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 
dwar ir-riskji li jkun għad baqa' għall-
pazjenti u, jekk ikun applikabbli, dwar 
miżuri xierqa ta' prekawzjoni.

Or. en

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 59
Philippe Boulland

Proposta għal regolament
Anness I – 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, 
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.

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, 
persuni oħra partikolarment 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.

Or. fr



PE510.536v01-00 36/36 AM\934293MT.doc

MT

Emenda 60
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Anness I – 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.

Or. en


