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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, tal-utenti u ta' 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 sikur jikkontribwixxu b'mod dirett għall-kundizzjonijiet tax-xogħol u jeħtieġ jipprovdu 
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 jew 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 
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sinerġiji bejn dan ir-Regolament propost u leġiżlazzjoni applikabbli tal-UE dwar is-saħħa fuq 
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-
apparat mediku dijanjostiku in vitro, 
filwaqt li juża bħala bażi livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa. Fl-istess waqt, dan 
ir-Regolament jistabbilixxi standards 
għoljin tal-kwalità u s-sikurezza biex l-
apparat jindirizza t-tħassib komuni dwar is-
sikurezza fir-rigward ta' dawk il-prodotti. 
Iż-żewġ miri qed jiġu segwiti 
simultanjament u huma marbuta flimkien 
b’mod inseparabbli filwaqt li waħda 
mhijiex inqas importanti mill-oħra. Fir-
rigward tal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dan ir-
Regolament jarmonizza r-regoli għat-
tqegħid fis-suq u l-implimentazzjoni tal-
apparat mediku dijanjostiku in vitro u l-
aċċessorji tiegħu fis-suq tal-Unjoni, li jista’ 
jibbenefika mill-prinċipju tal-moviment 
liberu tal-oġġetti. Fir-rigward tal-
Artikolu 168(4)(c) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dan ir-
Regolament jistabbilixxi standards għoljin 
ta’ kwalità u sikurezza għal dawk l-
apparati billi jiżgura, fost affarijiet oħrajn, 
li d-dejta ġġenerata fl-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika tkun kredibbli u soda u 
li s-sikurezza tas-suġġetti li jipparteċipaw 
fl-istudji dwar il-prestazzjoni klinika tkun 

(2) Dan ir-Regolament jimmira li jiżgura l-
funzjonament tas-suq intern fir-rigward tal-
apparat mediku dijanjostiku in vitro, 
filwaqt li juża bħala bażi livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa kemm għall-pazjenti 
kif ukoll għall-utenti. Fl-istess waqt, dan 
ir-Regolament jistabbilixxi standards 
għoljin tal-kwalità u s-sikurezza biex l-
apparat jindirizza t-tħassib komuni dwar is-
sikurezza fir-rigward ta' dawk il-prodotti. 
Iż-żewġ miri qed jiġu segwiti 
simultanjament u huma marbuta flimkien 
b’mod inseparabbli filwaqt li waħda 
mhijiex inqas importanti mill-oħra. Fir-
rigward tal-Artikolu 114 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dan ir-
Regolament jarmonizza r-regoli għat-
tqegħid fis-suq u l-implimentazzjoni tal-
apparat mediku dijanjostiku in vitro u l-
aċċessorji tiegħu fis-suq tal-Unjoni, li jista’ 
jibbenefika mill-prinċipju tal-moviment 
liberu tal-oġġetti. Fir-rigward tal-
Artikolu 168(4)(c) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, dan ir-
Regolament jistabbilixxi standards għoljin 
ta’ kwalità u sikurezza għal dawk l-
apparati billi jiżgura, fost affarijiet oħrajn, 
li d-dejta ġġenerata fl-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika tkun kredibbli u soda u 
li s-sikurezza tas-suġġetti li jipparteċipaw 
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protetta. fl-istudji dwar il-prestazzjoni klinika tkun 
protetta.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 49

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti għandhom ikunu jistgħu 
jirrapportaw 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 meta jikkonfermaw li jkun ġara 
inċident serju, sabiex jimminimizzaw ir-
rikorrenza ta’ dawk l-inċidenti.

(49) Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti għandhom ikunu jistgħu 
jirrapportaw inċidenti serji ssuspettati li 
jaffettwaw is-sikurezza tal-pazjenti, 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 meta jikkonfermaw 
li jkun ġara inċident serju, sabiex 
jimminimizzaw ir-rikorrenza ta’ dawk l-
inċidenti.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – 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 minn 59 sa 73, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 85 fir-
rigward ta’ dan li ġej:

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 59 sa 73, 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 85 fir-
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rigward ta’ dan:

Or. en

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Matul il-proċess tal-iskrutinju, 
għandhom jitqiesu l-fehmiet tal-partijiet 
interessati rilevanti, inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-involviment tal-pazjenti u ta' partijiet interessati oħra għandu jissaħħaħ f'dan il-
mekkaniżmu ta' skrutinju sabiex tiżdied it-trasparenza u l-fiduċja tal-pubbliku.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 6 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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 fl-Unjoni kollha.

Or. en

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li kull 
informazzjoni dwar inċident serju li jkun 
sar fit-territorju tagħhom, jew azzjoni 
korrettiva għas-sikurezza fl-użu tal-apparat 
li twettqet jew li se titwettaq fit-territorju 
tagħhom, u li tkun inġibditilhom l-
attenzjoni dwaru/dwarha skont l-
Artikolu 59, tiġi vvalutata ċentralment fil-
livell nazzjonali mill-awtorità kompetenti, 
jekk ikun possibbli, flimkien mal-
manifattur.

1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
passi meħtieġa biex jiżguraw li kull 
informazzjoni dwar inċident serju li jkun 
sar fit-territorju tagħhom, jew azzjoni 
korrettiva għas-sikurezza fl-użu tal-apparat 
li twettqet jew li se titwettaq fit-territorju 
tagħhom, u li tkun inġibditilhom l-
attenzjoni dwaru/dwarha skont l-
Artikolu 59, tiġi vvalutata ċentralment fil-
livell nazzjonali mill-awtorità kompetenti, 
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.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 17 – punt 17.3 – punt 17.3.2 – punt ia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en


