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Emenda 75
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5) Jeżistu karatteristiċi speċifiċi tal-
apparat mediku dijanjostiku in vitro, b’mod 
partikolari f’termini ta’ klassifikazzjoni tar-
riskju, proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità u evidenza klinika, u tas-settur 
tal-apparat mediku dijanjostiku in vitro li 
jirrikjedi l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
speċifika, li tkun distinta mil-leġiżlazzjoni 
dwar apparat mediku ieħor, filwaqt li l-
aspetti orizzontali komuni għaż-żewġ 
setturi għandhom jiġu allinjati.

(5) Jeżistu karatteristiċi speċifiċi tal-
apparat mediku dijanjostiku in vitro, b’mod 
partikolari f’termini ta’ klassifikazzjoni tar-
riskju, proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità u evidenza klinika, u tas-settur 
tal-apparat mediku dijanjostiku in vitro li 
jirrikjedi l-adozzjoni ta’ leġiżlazzjoni 
speċifika, li tkun distinta mil-leġiżlazzjoni 
dwar apparat mediku ieħor, filwaqt li l-
aspetti orizzontali komuni għaż-żewġ 
setturi għandhom jiġu allinjati mingħajr 
kompromess għall-ħtieġa għall-
innovazzjoni fl-Unjoni.

Or. en

Emenda 76
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) F’sitwazzjonijiet fejn il-prodott ma 
jkunx maħsub għall-użu mediku mill-
manifattur, iċ-ċertifikazzjoni tiegħu bħala 
apparat dijanjostiku mediku in vitro ma 
jistax jiġi mitlub; bl-istess mod prodott 
ma’ jistax ikun aċċessorju għal apparat 
mediku dijanjostiku in vitro speċifiku jekk 
ma jkunx speċifikament maħsub mill-
manifattur tiegħu biex jippermetti jew 
jassisti l-iskop maħsub tal-apparat 



PE510.740v01-00 4/102 AM\935941MT.doc

MT

dijanjostiku in vitro.

Or. en

Emenda 77
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jiddeċiedu fuq bażi ta’ każ 
b’każ jekk prodott jaqax fil-kamp ta’
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew le. 
Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista’
tiddeċiedi, fuq bażi ta’ każ b’każ, jekk 
prodott jaqax jew le taħt id-definizzjoni ta’
apparat mediku dijanjostiku in vitro jew ta’
aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro.

(8) Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-
Kummissjoni li tiddeċiedi u fuq bażi ta’
każ b’każ jekk prodott jaqax fil-kamp ta’
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew le. 
Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista’
tiddeċiedi, fuq bażi ta’ każ b’każ, jekk 
prodott jaqax jew le taħt id-definizzjoni ta’
apparat mediku dijanjostiku in vitro jew ta’
aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġa biex tiggarantixxi l-implimentazzjoni uniformi tar-Regolament fi Stati Membri 
differenti

Emenda 78
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jiddeċiedu fuq bażi ta’ każ 
b’każ jekk prodott jaqax fil-kamp ta’
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew le. 

(8) Sabiex tkun żgurata klassifikazzjoni 
konsistenti fl-Istati Membri kollha,
għandha tkun ir-responsabbiltà tal-
Kummissjoni li tiddeċiedi fuq bażi ta’ każ 
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Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista’
tiddeċiedi, fuq bażi ta’ każ b’każ, jekk 
prodott jaqax jew le taħt id-definizzjoni ta’
apparat mediku dijanjostiku in vitro jew ta’
aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro.

b’każ jekk prodott jew gruppi ta’ prodotti 
jaqgħux fil-kamp ta’applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament jew le u taħt id-definizzjoni 
ta’ apparat mediku dijanjostiku in vitro jew 
ta’ aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro.

Or. en

Emenda 79
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Kumitat konsultattiv 
multidixxiplinarju ta’ esperti u 
rappreżentanti ta’ partijiet interessati u 
tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili 
għandu jiġi stabbilit skont il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet definiti fl-
Artikolu 78a tar-Regolament (UE) [Ref. 
Tar-Regolament futur dwar apparat 
mediku] sabiex jipprovdi parir xjentifiku 
lill-Kummissjoni, il-Grupp ta’
Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku 
(MDCG) u l-Istati Membri dwar 
kwistjonijiet fit-teknoloġija medika 
dijanjostika in vitro, il-klassifikazzjoni u 
aspetti oħra ta’ implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament kif meħtieġ.

Or. en

Emenda 80
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Premessa 9
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta’
protezzjoni tas-saħħa, jeħtieġ li jiġu ċċarati 
u msaħħa r-regoli li jirregolaw l-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro mmanifatturat 
u użat, inkluż il-kejl u t-twassil tar-
riżultati, f’istituzzjoni tas-saħħa unika
biss.

(9) Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta’
protezzjoni tas-saħħa, jeħtieġ li jiġu ċċarati 
u msaħħa r-regoli li jirregolaw l-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro mmanifatturat 
u użat f’sit wieħed biss.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem istituzzjoni tas-saħħa ġew maqtugħa – peress li istituzzjonijiet tas-saħħa se jkunu 
eżentati mir-Regolament, b’hekk il-mira ta’ din il-premessa hija attwalment il-laboratorji 
kummerċjali li mhux se jkunu eżentati.

Emenda 81
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Filwaqt li jitqies il-prinċipju tas-
sussidarjetà, l-apparati li jiġu prodotti fil-
laboratorji tal-istituzzjonijiet tas-saħħa 
biex jintużaw f’dan l-ambjent u li ma 
humiex suġġetti għal tranżazzjonijiet 
kummerċjali mhumiex koperti b’dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 82
Esther de Lange

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Huwa tal-ogħla importanza li l-
pazjenti jirċievu informazzjoni ċara f’każ 
ta’ inċidenti serji b’apparat mediku. 
Għalhekk, l-Istati Membri m’għandhomx 
jagħtu pariri kunflittwali liċ-ċittadini 
tagħhom dwar liema azzjoni għandha 
tittieħed f’każ ta’ aċċident serju, sabiex 
jiġi evitat li tkun provduta informazzjoni 
mhux indaqs għall-pazjenti fi Stati 
Membri differenti, li tista’ tfixkel lill-
pazjenti.

Or. en

Emenda 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 9a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9a) Fil-każ ta’ ħtiġiet mediċi urġenti jew
mhux sodisfaċenti tal-pazjenti, bħal 
patoġeni emerġenti u mard rari, l-
istituzzjonijiet tas-saħħa uniċi għandu 
jkollhom il-possibbiltà li jimmanifatturaw, 
jimmodifikaw u jużaw apparat in-house u 
għalhekk jindirizzaw, b’qafas mhux 
kummerċjali u flessibbli, ħtiġiet speċifiċi 
li ma jistgħux jiġu ssodisfati b’apparat 
disponibbli bit-tikketta CE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tneħħi l-possibbiltà li istituzzjonijiet tas-saħħa jipproduċu jew jimmodifikaw
apparat ta’ klassi D. Hemm ħtiġijiet tal-pazjenti li għalihom m’hemm l-ebda apparat IVD 
kummerċjalment disponibbli, bħad-dijanjosi ta’ mard rari ħafna, jew l-identifikazzjoni ta’
patoġeni emerġenti. L-istituzzjonijiet tas-saħħa għandhom rwol essenzjali fil-ħarsien tas-
saħħa pubblika, bil-manifattura ta’ dan l-apparat in-house.  Dawn l-emendi jfittxu li jżommu 
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għaddejjin din il-funzjoni tas-saħħa pubblika filwaqt li jiżguraw li s-sikurezza tal-pazjent tkun 
kruċjali.

Emenda 84
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Premessa 9b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9b) Madankollu, apparat li huwa 
manifatturat fil-laboratorji mhux tal-
istituzzjonijiet tas-saħħa u jintużaw għas-
servizz mingħajr ma jitqiegħdu fis-suq 
huma soġġetti għal dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) It-traċċabbiltà tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro permezz ta’ sistema ta’
Identifikazzjoni Unika tal-Apparat (UDI) 
imsejsa fuq il-gwida internazzjonali, 
għandha ssaħħaħ b’mod sinifikanti l-
effettività tas-sikurezza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro bis-saħħa tar-rappurtar 
imtejjeb tal-inċidenti, l-azzjonijiet 
korrettivi tas-sikurezza fuq il-post u 
monitoraġġ aħjar mill-awtoritajiet 
kompetenti. Din għandha tgħin ukoll biex 
jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u fil-ġlieda kontra 
l-apparat iffalsifikat. L-użu tas-sistema 
UDI għandha ttejjeb ukoll il-politika tax-
xiri u l-immaniġġar tal-istokk mill-

(27) It-traċċabbiltà tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro permezz ta’ sistema ta’
Identifikazzjoni Unika tal-Apparat (UDI) 
imsejsa fuq il-gwida internazzjonali, 
għandha ssaħħaħ b’mod sinifikanti l-
effettività tas-sikurezza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro bis-saħħa tar-rappurtar 
imtejjeb tal-inċidenti, l-azzjonijiet 
korrettivi tas-sikurezza fuq il-post u 
monitoraġġ aħjar mill-awtoritajiet 
kompetenti. Din għandha tgħin ukoll biex 
jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u fil-ġlieda kontra 
l-apparat iffalsifikat. L-użu tas-sistema 
UDI għandha ttejjeb ukoll il-politika tax-
xiri u l-immaniġġar tal-istokk mill-
isptarijiet, spiżeriji u bl-ingrossa. Is-
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isptarijiet. sistema UDI għandha tkun kompatibbli 
ma’ sistemi oħrajn li diġà jinsabu fis-suq.

Or. de

Emenda 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) It-traċċabbiltà tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro permezz ta’ sistema ta’
Identifikazzjoni Unika tal-Apparat (UDI) 
imsejsa fuq il-gwida internazzjonali, 
għandha ssaħħaħ b’mod sinifikanti l-
effettività tas-sikurezza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro bis-saħħa tar-rappurtar 
imtejjeb tal-inċidenti, l-azzjonijiet 
korrettivi tas-sikurezza fuq il-post u 
monitoraġġ aħjar mill-awtoritajiet 
kompetenti. Din għandha tgħin ukoll biex 
jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u fil-ġlieda kontra 
l-apparat iffalsifikat. L-użu tas-sistema 
UDI għandha ttejjeb ukoll il-politika tax-
xiri u l-immaniġġar tal-istokk mill-
isptarijiet.

(27) It-traċċabbiltà tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro permezz ta’ sistema ta’
Identifikazzjoni Unika tal-Apparat (UDI) 
imsejsa fuq il-gwida internazzjonali, 
għandha ssaħħaħ b’mod sinifikanti l-
effettività tas-sikurezza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro bis-saħħa tar-rappurtar 
imtejjeb tal-inċidenti, l-azzjonijiet 
korrettivi tas-sikurezza fuq il-post u 
monitoraġġ aħjar mill-awtoritajiet 
kompetenti. Din għandha tgħin ukoll biex 
jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u fil-ġlieda kontra 
l-apparat iffalsifikat. L-użu tas-sistema 
UDI għandha ttejjeb ukoll il-politika tax-
xiri u l-immaniġġar tal-istokk mill-
isptarijiet, grossisti u spiżjara u jkun 
kumpatibbli ma’ sistemi oħra ta’
awtentikazzjoni diġà fis-seħħ f’dawk l-
ambjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa probabbli li sistema ta’ awtentikazzjoni medika elettronika se tkun stabbilita skont id-
Direttiva tal-Mediċini Ffalsifikati. Huwa importanti li s-sistemi tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro u l-mediċini jkunu kumpatibbli. Inkella dan se jġib piż sinifikanti u mhux 
maniġġabbli għall-aġenti tal-katina tal-provvista li jaħdmu biż-żewġ tipi ta’ prodotti
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Emenda 87
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) It-trasparenza flimkien ma’
informazzjoni aħjar huma essenzjali biex 
jagħtu s-setgħa lill-pazjenti u lill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u biex 
huma jkunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet 
infurmati, biex jipprovdu bażi solida għat-
teħid tad-deċiżjonijiet regolatorji u biex 
jinjettaw il-fiduċja fis-sistema regolatorja.

(28) It-trasparenza flimkien ma’ aċċess 
adegwat għal informazzjoni, li tiġi 
ppreżentata b’mod adegwat lill-utent 
maħsub, huma essenzjali biex jagħtu s-
setgħa lill-pazjenti, lill-utenti u lill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u biex 
huma jkunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet 
infurmati, biex jipprovdu bażi solida għat-
teħid tad-deċiżjonijiet regolatorji u biex 
jinjettaw il-fiduċja fis-sistema regolatorja.

Or. en

Emenda 88
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Wieħed mill-aspetti prinċipali huwa l-
ħolqien ta’ bażi ta’ dejta ċentrali li għandha 
tintegra s-sistemi elettroniċi differenti, bil-
UDI bħala l-parti integrali tagħha, tiġbor u 
tipproċessa l-informazzjoni dwar l-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro fis-suq u l-
operaturi ekonomiċi rilevanti, iċ-ċertifikati, 
l-istudji dwar il-prestazzjoni klinika ta’
intervent u studji oħra dwar il-prestazzjoni 
klinika li tinvolvi riskji għas-suġġetti tal-
istudji, il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq. 
Il-miri 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, 

(29) Wieħed mill-aspetti prinċipali huwa l-
ħolqien ta’ bażi ta’ dejta ċentrali li għandha 
tintegra s-sistemi elettroniċi differenti, bil-
UDI bħala l-parti integrali tagħha, tiġbor u 
tipproċessa l-informazzjoni dwar l-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro fis-suq u l-
operaturi ekonomiċi rilevanti,
awtorizzazzjonijiet tal-marketing, iċ-
ċertifikati, l-istudji dwar il-prestazzjoni 
klinika ta’ intervent u studji oħra dwar il-
prestazzjoni klinika li tinvolvi riskji għas-
suġġetti tal-istudji, il-viġilanza u s-
sorveljanza tas-suq. Il-miri tal-bażi ta’
dejta huma li tittejjeb it-trasparenza 
ġenerali, permezz ta’ aċċess aħjar għall-
informazzjoni għall-pubbliku u l-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, li jiġi 
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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 għandha 
għalhekk tkompli tiżviluppa u timmaniġġa 
l-bank tad-dejta Ewropew dwar l-apparat 
mediku (Eudamed) billi tkompli tiżviluppa 
l-bank tad-dejta mwaqqaf bid-Deċiżjoni 
tal-Kummissjoni 2010/227/UE tad-
19 ta’ April 2010 dwar il-Bank tad-Dejta 
Ewropew tal-Mezzi Mediċi.

integrat u ffaċilitat il-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi,
l-Aġenzija, 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 għandha 
għalhekk tkompli tiżviluppa u timmaniġġa 
l-bank tad-dejta Ewropew dwar l-apparat 
mediku (Eudamed) billi tkompli tiżviluppa 
l-bank tad-dejta mwaqqaf bid-Deċiżjoni 
tal-Kummissjoni 2010/227/UE tad-
19 ta’ April 2010 dwar il-Bank tad-Dejta 
Ewropew tal-Mezzi Mediċi.

Or. en

Emenda 89
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Is-sistemi elettroniċi tal-Eudamed li 
jikkonċernaw l-apparat fis-suq, l-operaturi 
ekonomiċi rilevanti u ċ-ċertifikati 
għandhom jippermettu li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-apparat fis-suq 
tal-Unjoni. Is-sistema elettronika għall-
istudji dwar il-prestazzjoni klinika għandha 
sservi ta’ għodda għall-kooperazzjoni bejn 
l-Istati Membri u biex l-isponsers ikunu 
jistgħu jippreżentaw, fuq bażi volontarja, 
applikazzjoni waħda għal diversi Stati 
Membri u, f’dan il-każ, jirrappurtaw 
avvenimenti avversi serji. Is-sistema 
elettronika dwar il-viġilanza għandha 
tippermetti lill-manifatturi li jirrappurtaw 
inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu 
jiġu rappurtati u li jappoġġaw il-
koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet 

(30) Is-sistemi elettroniċi tal-Eudamed li 
jikkonċernaw l-apparat fis-suq, l-operaturi 
ekonomiċi rilevanti u ċ-ċertifikati 
għandhom jippermettu li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-apparat fis-suq 
tal-Unjoni. Is-sistema elettronika għall-
istudji dwar il-prestazzjoni klinika għandha 
sservi ta’ għodda għall-kooperazzjoni bejn 
l-Istati Membri u biex l-isponsers ikunu 
jistgħu jippreżentaw, fuq bażi volontarja, 
applikazzjoni waħda għal diversi Stati 
Membri u, f’dan il-każ, jirrappurtaw 
avvenimenti avversi serji. Is-sistema 
elettronika dwar il-viġilanza għandha 
tippermetti lill-manifatturi li jirrappurtaw 
inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu 
jiġu rappurtati u li jappoġġaw il-
koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet 



PE510.740v01-00 12/102 AM\935941MT.doc

MT

tagħhom mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Is-sistema elettronika dwar is-
sorveljanza tas-suq għandha tkun għodda 
għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

tagħhom mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Is-sistema elettronika dwar is-
sorveljanza tas-suq għandha tkun għodda 
għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti. Ħarsa ġenerali 
regolari ta’ viġilanza u informazzjoni fuq 
is-sorveljanza tas-suq għandha tkun 
disponibbli għall-professjonisti tas-saħħa 
u għall-pubbliku

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-professjonisti tas-saħħa u l-pubbliku se jibbenefikaw minn ħarsa ġenerali ta’ viġilanza u 
informazzjoni fuq is-sorveljanza tas-suq. Peress li din l-informazzjoni se teħtieġ trattament 
sensittiv, l-MDCG huwa l-forum xieraq biex tiġi pprovduta din l-informazzjoni għad-
Databank Ewropew

Emenda 90
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Is-sistemi elettroniċi tal-Eudamed li 
jikkonċernaw l-apparat fis-suq, l-operaturi 
ekonomiċi rilevanti u ċ-ċertifikati 
għandhom jippermettu li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-apparat fis-suq 
tal-Unjoni. Is-sistema elettronika għall-
istudji dwar il-prestazzjoni klinika għandha 
sservi ta’ għodda għall-kooperazzjoni bejn 
l-Istati Membri u biex l-isponsers ikunu 
jistgħu jippreżentaw, fuq bażi volontarja, 
applikazzjoni waħda għal diversi Stati 
Membri u, f’dan il-każ, jirrappurtaw 
avvenimenti avversi serji. Is-sistema 
elettronika dwar il-viġilanza għandha 
tippermetti lill-manifatturi li jirrappurtaw 
inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu 
jiġu rappurtati u li jappoġġaw il-
koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet 
tagħhom mill-awtoritajiet nazzjonali 

(30) Is-sistemi elettroniċi tal-Eudamed li 
jikkonċernaw l-apparat fis-suq, l-operaturi 
ekonomiċi rilevanti u ċ-ċertifikati 
għandhom jippermettu li l-pubbliku u l-
professjonisti tas-saħħa jkunu infurmati
kif xieraq dwar l-apparat fis-suq tal-
Unjoni. Livelli adegwati ta’ aċċess għall-
pubbliku u għall-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa għal dawk il-partijiet tas-sistemi 
elettroniċi tal-Eudamed li jipprovdu 
informazzjoni ewlenija dwar apparati 
mediċi dijanjostiċi in vitro li jistgħu 
joħolqu riskju għas-saħħa u s-sikurezza 
pubblika, huma essenzjali. Meta tali 
aċċess ikun limitat, għandu jkun 
possibbli, fuq talba mmotivata, li tinkixef 
l-informazzjoni eżistenti għall-apparati 
mediċi dijanjostiċi in vitro, sakemm il-
limitazzjoni tal-aċċess tkun iġġustifikata 
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kompetenti. Is-sistema elettronika dwar is-
sorveljanza tas-suq għandha tkun għodda 
għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

fuq bażi ta’ kunfidenzjalità. Is-sistema 
elettronika għall-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika għandha sservi ta’
għodda għall-kooperazzjoni bejn l-Istati 
Membri u biex l-isponsers ikunu jistgħu 
jippreżentaw, fuq bażi volontarja, 
applikazzjoni waħda għal diversi Stati 
Membri u, f’dan il-każ, jirrappurtaw 
avvenimenti avversi serji. Is-sistema 
elettronika dwar il-viġilanza għandha 
tippermetti lill-manifatturi li jirrappurtaw 
inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu 
jiġu rappurtati u li jappoġġaw il-
koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet 
tagħhom mill-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti. Is-sistema elettronika dwar is-
sorveljanza tas-suq għandha tkun għodda 
għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 91
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro ta’ riskju għoli, il-manifatturi 
għandhom jiġbru fil-qosor l-aspetti 
prinċipali dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni tal-apparat u r-riżultat tal-
evalwazzjoni klinika f’dokument li għandu 
jkun disponibbli għall-pubbliku.

(32) Għall-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro tal-Klassi C u Klassi D, il-manifatturi 
għandhom jiġbru fil-qosor l-aspetti 
prinċipali dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni tal-apparat u r-riżultat tal-
evalwazzjoni klinika f’dokument li għandu 
jkun disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jagħmel il-premessa konsistenti mal-Artikolu 24.
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Emenda 92
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro ta’ riskju għoli, il-manifatturi 
għandhom jiġbru fil-qosor l-aspetti 
prinċipali dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni tal-apparat u r-riżultat tal-
evalwazzjoni klinika f’dokument li għandu 
jkun disponibbli għall-pubbliku.

(32) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
il-manifatturi għandhom jipprovdu l-
awtorità nazzjonali jew l-Aġenzija, skont 
kif ikun relevanti, involuti fil-proċedura 
ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, 
rapport sħiħ dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni klinika ta’ dan l-apparat. 
Sommarju ta’ dan ir-rapport għandu jkun 
disponibbli għall-pubbliku permezz tal-
Eudamed.

Or. en

Emenda 93
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Għall-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro ta’ riskju għoli, l-awtoritajiet 
għandhom jiġu infurmati fi stadju bikri 
dwar l-apparat li huwa suġġett għal 
valutazzjoni tal-konformità u jingħataw 
id-dritt, imsejjes fuq raġunijiet validi 
xjentifikament, li jiskrutinizzaw il-
valutazzjoni preliminari mwettqa mill-
korpi notifikati, partikolarment fir-
rigward ta’ apparat li għalih ma teżisti l-
ebda speċifikazzjoni teknika komuni, 
apparat li huwa ġdid jew li għalih tintuża 
teknoloġija ġdida, apparat li jagħmel parti 
minn kategorija ta’ apparati b’rati ta’
inċidenti serji miżjuda, jew apparat li 
għalih ikunu ġew identifikati diskrepanzi 

imħassar
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sinifikanti mill-korpi notifikati differenti 
fil-valutazzjonijiet tal-konformità fir-
rigward ta’ apparat sostanzjalment simili. 
Il-proċess previst f’dan ir-Regolament ma 
jipprevjenix lill-manifattur milli jinforma 
b’mod volontarju lill-awtorità kompetenti 
dwar l-intenzjoni tiegħu li jippreżenta 
applikazzjoni għall-valutazzjoni tal-
konformità għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ riskju għoli qabel 
ma jippreżenta l-applikazzjoni lill-korp 
notifikat.

Or. en

Emenda 94
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Għall-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro ta’ riskju għoli, l-awtoritajiet 
għandhom jiġu infurmati fi stadju bikri 
dwar l-apparat li huwa suġġett għal 
valutazzjoni tal-konformità u jingħataw id-
dritt, imsejjes fuq raġunijiet validi 
xjentifikament, li jiskrutinizzaw il-
valutazzjoni preliminari mwettqa mill-
korpi notifikati, partikolarment fir-rigward 
ta’ apparat li għalih ma teżisti l-ebda 
speċifikazzjoni teknika komuni, apparat li 
huwa ġdid jew li għalih tintuża teknoloġija 
ġdida, apparat li jagħmel parti minn 
kategorija ta’ apparati b’rati ta’ inċidenti 
serji miżjuda, jew apparat li għalih ikunu 
ġew identifikati diskrepanzi sinifikanti 
mill-korpi notifikati differenti fil-
valutazzjonijiet tal-konformità fir-rigward 
ta’ apparat sostanzjalment simili. Il-proċess 
previst f’dan ir-Regolament ma 
jipprevjenix lill-manifattur milli jinforma 

(35) Għall-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro ta’ riskju għoli, l-awtoritajiet
relevanti fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni
għandhom jiġu infurmati fi stadju bikri 
dwar l-apparat li huwa suġġett għal 
valutazzjoni tal-konformità u jingħataw id-
dritt, imsejjes fuq raġunijiet validi 
xjentifikament, li jiskrutinizzaw il-
valutazzjoni preliminari mwettqa mill-
korpi notifikati, partikolarment fir-rigward 
ta’ apparat li għalih ma teżisti l-ebda 
speċifikazzjoni teknika komuni, apparat li 
huwa ġdid jew li għalih tintuża teknoloġija 
ġdida, apparat li jagħmel parti minn 
kategorija ta’ apparati b’rati ta’ inċidenti 
serji miżjuda, jew apparat li għalih ikunu 
ġew identifikati diskrepanzi sinifikanti 
mill-korpi notifikati differenti fil-
valutazzjonijiet tal-konformità fir-rigward 
ta’ apparat sostanzjalment simili. Il-proċess 
previst f’dan ir-Regolament ma 
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b’mod volontarju lill-awtorità kompetenti 
dwar l-intenzjoni tiegħu li jippreżenta 
applikazzjoni għall-valutazzjoni tal-
konformità għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ riskju għoli qabel 
ma jippreżenta l-applikazzjoni lill-korp 
notifikat.

jipprevjenix lill-manifattur milli jinforma 
b’mod volontarju lill-awtorità kompetenti
dwar l-intenzjoni tiegħu li jippreżenta 
applikazzjoni għall-valutazzjoni tal-
konformità għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ riskju għoli qabel 
ma jippreżenta l-applikazzjoni lill-korp 
notifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meħtieġ li jkun iċċarat liema awtoritajiet huma msemmija fil-premessa.

Emenda 95
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Għall-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro ta’ riskju għoli, l-awtoritajiet 
għandhom jiġu infurmati fi stadju bikri 
dwar l-apparat li huwa suġġett għal 
valutazzjoni tal-konformità u jingħataw id-
dritt, imsejjes fuq raġunijiet validi 
xjentifikament, li jiskrutinizzaw il-
valutazzjoni preliminari mwettqa mill-
korpi notifikati, partikolarment fir-rigward 
ta’ apparat li għalih ma teżisti l-ebda 
speċifikazzjoni teknika komuni, apparat li 
huwa ġdid jew li għalih tintuża teknoloġija 
ġdida, apparat li jagħmel parti minn 
kategorija ta’ apparati b’rati ta’ inċidenti 
serji miżjuda, jew apparat li għalih ikunu 
ġew identifikati diskrepanzi sinifikanti 
mill-korpi notifikati differenti fil-
valutazzjonijiet tal-konformità fir-rigward 
ta’ apparat sostanzjalment simili. Il-proċess 
previst f’dan ir-Regolament ma 
jipprevjenix lill-manifattur milli jinforma 
b’mod volontarju lill-awtorità kompetenti 

(35) Għall-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro ta’ riskju għoli, l-awtoritajiet 
għandhom jiġu infurmati fi stadju bikri 
dwar l-apparat li huwa suġġett għal 
valutazzjoni tal-konformità u jingħataw id-
dritt, imsejjes fuq raġunijiet validi 
xjentifikament, li jiskrutinizzaw il-
valutazzjoni preliminari mwettqa mill-
korpi notifikati, partikolarment fir-rigward 
ta’ apparat li għalih ma teżisti l-ebda 
speċifikazzjoni teknika komuni, apparat li 
huwa ġdid jew li għalih tintuża teknoloġija 
ġdida, apparat li jagħmel parti minn 
kategorija ta’ apparati b’rati ta’ inċidenti 
serji miżjuda, jew apparat li għalih ikunu 
ġew identifikati diskrepanzi sinifikanti 
mill-korpi notifikati differenti fil-
valutazzjonijiet tal-konformità fir-rigward 
ta’ apparat sostanzjalment simili. Il-proċess 
previst f’dan ir-Regolament ma 
jipprevjenix lill-manifattur milli jinforma 
b’mod volontarju lill-awtorità kompetenti 
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dwar l-intenzjoni tiegħu li jippreżenta 
applikazzjoni għall-valutazzjoni tal-
konformità għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ riskju għoli qabel 
ma jippreżenta l-applikazzjoni lill-korp 
notifikat.

dwar l-intenzjoni tiegħu li jippreżenta 
applikazzjoni għall-valutazzjoni tal-
konformità għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ riskju għoli qabel 
ma jippreżenta l-applikazzjoni lill-korp 
notifikat. Għall-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ riskju għoli tal-
Klassi D, tinħoloq proċedura ta’
awtorizzazzjoni tas-suq. 

Or. en

Emenda 96
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 35a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35a) Il-proċedura tal-valutazzjoni tal-
konformità m’għandhiex tkun applikabbli 
għall-apparat mediku dijanjostiku in vitro 
tal-Klassi D.  Għandha tiddaħħal 
proċedura ċentralizzata rapida tal-
awtorizzazzjoni tal-marketing għall-
apparat innovattiv tal-Klassi D. Għandha 
tiddaħħal proċedura deċentralizzata 
rapida tal-awtorizzazzjoni tal-marketing 
bil-possibbiltà għall-manifatturi ta’ dawk 
it-tipi ta’ apparat li japplikaw pjuttost 
għall-proċedura ċentralizzata tal-
awtorizzazzjoni tal-marketing.

Or. en

Emenda 97
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Premessa 38
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għall-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ klassi A, bħala 
regola ġenerali, għandha titwettaq taħt ir-
responsabbiltà esklussiva tal-manifatturi, 
billi dan l-apparat jippreżenta riskju baxx 
għall-pazjenti. Għall-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ klassijiet B, C u D,
l-involviment ta’ korp notifikat għandu 
jkun obbligatorju sal-livell xieraq.

(38) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għall-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ klassi A, bħala 
regola ġenerali, għandha titwettaq taħt ir-
responsabbiltà esklussiva tal-manifatturi,
billi dan l-apparat jippreżenta riskju baxx 
għall-pazjenti. Għall-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ klassijiet B u C, l-
involviment ta’ korp notifikat għandu jkun 
obbligatorju sal-livell xieraq. Għall-
apparat tal-Klassi D, il-proċedura tal-
awtorizzazjoni tal-marketing għandha 
tkun obbligatorja.

Or. en

Emenda 98
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għall-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ klassi A, bħala 
regola ġenerali, għandha titwettaq taħt ir-
responsabbiltà esklussiva tal-manifatturi,
billi dan l-apparat jippreżenta riskju baxx 
għall-pazjenti. Għall-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ klassijiet B, C u D,
l-involviment ta’ korp notifikat għandu 
jkun obbligatorju sal-livell xieraq.

(38) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għall-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ klassi A, bħala 
regola ġenerali, għandha titwettaq taħt ir-
responsabbiltà esklussiva tal-manifatturi, 
billi dan l-apparat jippreżenta riskju baxx 
għall-pazjenti. Għall-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ta’ klassijiet B u C, l-
involviment ta’ korp notifikat għandu jkun 
obbligatorju sal-livell xieraq. Għall-
apparat mediku dijanjostiku in vitro tal-
Klassi D, l-involviment tal-Aġenzija jew 
tal-Istati Membri għandu jkun 
obbligatorju. 

Or. en
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Emenda 99
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Sabiex tkun żgurata s-sigurtà 
ġenerali tas-suq, kull persuna fiżika jew 
legali għandha d-dritt tippubblika jew 
ixxerred informazzjoni in bona fide li 
tirrigwarda fatt, dejta jew azzjoni, ladarba 
n-nuqqas ta’ għarfien ta’ dan il-fatt, dejta 
jew azzjoni ifisser periklu għas-saħħa jew 
għall-ambjent.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa għandha l-għan li tipproteġi l-informaturi.

Emenda 100
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a)Studju tal-prestazzjoni klinika tal-
intervent jew kwalunkwe studju ta’
prestazzjoni klinika għandu jibda biss 
wara li tingħata evalwazzjoni pożittiva 
minn kumitat indipendenti tal-etika. Stati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri 
neċessarji biex jistabbilixxu Kumitati tal-
Etika meta dawn il-kumitati ma jkunux 
jeżistu.

Or. en
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Emenda 101
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) L-isponsers tal-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika ta’ intervent u studji 
oħra dwar il-prestazzjoni klinika li jinvolvu 
riskji għas-suġġetti, li jridu jitwettqu 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jippreżentaw applikazzjoni waħda sabiex 
jitnaqqas il-piż amministrattiv. Sabiex ikun 
hemm il-qsim tar-riżorsi u tiġi żgurata l-
konsistenza fir-rigward tal-valutazzjoni tal-
aspetti relatati mas-saħħa u s-sikurezza tal-
apparat għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni 
u tax-xejra xjentifika tal-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika li jridu jitwettqu 
f’diversi Stati Membri, applikazzjoni 
waħda bħal din għandha tiffaċilita l-
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri taħt id-
direzzjoni ta’ Stat Membru koordinatur. Il-
valutazzjoni kkoordinata ma għandhiex 
tinkludi l-valutazzjoni ta’ aspetti 
intrinsikament nazzjonali, lokali u etiċi 
ta’ studju dwar il-prestazzjoni klinika, 
inkluż il-kunsens infurmat. Kull Stat 
Membru għandu jżomm ir-responsabbiltà 
aħħarija li jiddeċiedi jekk l-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika tistax titwettaq fit-
territorju tiegħu.

(45) L-isponsers tal-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika ta’ intervent u studji 
oħra dwar il-prestazzjoni klinika li jinvolvu 
riskji għas-suġġetti, li jridu jitwettqu 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, 
għandhom jingħataw il-possibbiltà li 
jippreżentaw applikazzjoni waħda sabiex 
jitnaqqas il-piż amministrattiv. Sabiex ikun 
hemm il-qsim tar-riżorsi u tiġi żgurata l-
konsistenza fir-rigward tal-valutazzjoni tal-
aspetti relatati mas-saħħa u s-sikurezza tal-
apparat għall-evalwazzjoni tal-prestazzjoni 
u tax-xejra xjentifika tal-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika li jridu jitwettqu 
f’diversi Stati Membri, applikazzjoni 
waħda bħal din għandha tiffaċilita l-
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri taħt id-
direzzjoni ta’ Stat Membru koordinatur. 
Kull Stat Membru għandu jżomm ir-
responsabbiltà aħħarija li jiddeċiedi jekk l-
istudji dwar il-prestazzjoni klinika tistax 
titwettaq fit-territorju tiegħu.

Or. en

Emenda 102
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Premessa 49
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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 fil-
livell nazzjonali bl-użu ta’ formati 
armonizzati, u jiggarantixxu l-anonimità, 
fejn xieraq. 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

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri ta’ Viġilanza fil-Kapitolu VII jaħdmu b’mod korrett biss jekk il-professjonisti tas-
saħħa jħossu li jistgħu jirrapurtaw inċidenti mingħajr biża’ ta’ konsegwenzi. F’xi ċirkustanzi, 
protezzjoni anonima tal-informaturi tista’ tkun meħtieġa sabiex ikun żgurat rappurtar tal-
inċidenti sħiħ u sinċier.

Emenda 103
Dagmar Roth-Behrendt

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) Stati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex iqajmu 
għarfien fost il-professjonisti tal-kura tas-
saħħa, l-utenti u l-pazjenti dwar l-
importanza tar-rappurtar ta’ inċidenti 
serji ssuspettati. Il-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa u l-pazjenti għandhom ikunu 
jistgħu jirrapportaw inċidenti serji 
ssuspettati fil-livell nazzjonali bl-użu ta’
formati armonizzati. Sabiex titnaqqas ir-
rikorrenza ta’ dawn l-inċidenti, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jinfurmaw lill-manifatturi u
jirrapurtaw l-informazzjoni permezz tas-
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sistema elettronika rispettiva fl-Eudamed
meta jikkonfermaw li jkun ġara inċident 
serju, sabiex jimminimizzaw ir-rikorrenza 
ta’ dawk l-inċidenti.

Or. en

Emenda 104
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) L-Istati Membri għandhom japplikaw 
tariffi għall-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi 
notifikati biex jiżguraw is-sostenibbiltà tal-
monitoraġġ ta’ dawk il-korpi mill-Istati 
Membri u biex jistabbilixxu kundizzjonijiet 
indaqs għall-korpi notifikati.

(53) L-Istati Membri għandhom japplikaw 
tariffi għall-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi 
notifikati biex jiżguraw is-sostenibbiltà tal-
monitoraġġ ta’ dawk il-korpi mill-Istati 
Membri u biex jistabbilixxu kundizzjonijiet 
indaqs għall-korpi notifikati. Dawn it-
tariffi għandhom ikunu komparabbli fl-
Istati Membri kollha u għandhom ikunu 
pubbliċi.

Or. en

Emenda 105
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Filwaqt li dan ir-Regolament ma 
għandux jaffettwa d-dritt tal-Istati Membri 
li japplikaw tariffi għall-attivitajiet fil-livell 
nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra qabel jadottaw il-livell u l-
istruttura tat-tariffi biex tkun żgurata t-
trasparenza.

(54) Filwaqt li dan ir-Regolament ma 
għandux jaffettwa d-dritt tal-Istati Membri 
li japplikaw tariffi għall-attivitajiet fil-livell 
nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra qabel jadottaw il-livell
kumparabbli u l-istruttura tat-tariffi biex 
tkun żgurata t-trasparenza.
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Or. en

Emenda 106
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 54a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54a) Stati Membri għandhom jadottaw 
regolamenti dwar tariffi uniformi għal 
korpi notifikati, li għandhom ikunu 
komparabbli fl-Istati Membri kollha. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi linji 
gwida biex tiffaċilita l-komparabilità ta’
dawn it-tariffi. Stati Membri għandhom 
jittrażmettu lill-Kummissjoni l-lista 
tagħhom tat-tariffi standard u jiżguraw li 
l-korpi notifikati rreġistrati fuq it-
territorju tagħhom iqiegħdu dawn il-listi 
għall-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku.

Or. en

Emenda 107
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Għandu jitwaqqaf kumitat ta’ esperti,
il-Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-Apparat 
Mediku (MDCG), magħmul minn persuni 
maħtura mill-Istati Membri, skont ir-rwol 
tagħhom u l-kompetenzi tagħhom fil-
qasam tal-apparat mediku u tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro, skont il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet iddefiniti 
fl-Artikolu 78 tar-Regolament (UE) [Ref. 

(55) Il-Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-
Apparat Mediku (MDCG), magħmul minn 
persuni maħtura mill-Istati Membri, skont 
ir-rwol tagħhom u l-kompetenzi tagħhom 
fil-qasam tal-apparat mediku u tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro, skont il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet iddefiniti 
fl-Artikolu 78 tar-Regolament (UE) [Ref. 
tar-Regolament futur dwar l-apparat 
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tar-Regolament futur dwar l-apparat 
mediku] dwar l-apparat mediku, biex 
iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu permezz 
ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament
(UE) [Ref. tar-Regolament futur dwar l-
apparat mediku] dwar l-apparat mediku, 
biex jagħti pariri lill-Kummissjoni u biex 
jgħin lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
biex jiżguraw implimentazzjoni 
armonizzata tar-Regolament.

mediku] dwar l-apparat mediku, biex 
iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu permezz 
ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament
(UE) [Ref. tar-Regolament futur dwar l-
apparat mediku] dwar l-apparat mediku, 
biex jagħti pariri lill-Kummissjoni u biex 
jgħin lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
biex jiżguraw implimentazzjoni 
armonizzata tar-Regolament.

Or. en

Emenda 108
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Għandu jitwaqqaf kumitat ta’ esperti, 
il-Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-Apparat 
Mediku (MDCG), magħmul minn persuni 
maħtura mill-Istati Membri, skont ir-rwol 
tagħhom u l-kompetenzi tagħhom fil-
qasam tal-apparat mediku u tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro, skont il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet iddefiniti 
fl-Artikolu 78 tar-Regolament (UE) [Ref. 
tar-Regolament futur dwar l-apparat 
mediku] dwar l-apparat mediku, biex 
iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu permezz 
ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament
(UE) [Ref. tar-Regolament futur dwar l-
apparat mediku] dwar l-apparat mediku, 
biex jagħti pariri lill-Kummissjoni u biex 
jgħin lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
biex jiżguraw implimentazzjoni 
armonizzata tar-Regolament.

(55) Għandu jitwaqqaf kumitat ta’ esperti, 
il-Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-Apparat 
Mediku (MDCG), magħmul minn persuni 
maħtura mill-Istati Membri, skont ir-rwol 
tagħhom u l-kompetenzi tagħhom fil-
qasam tal-apparat mediku u tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro, skont il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet iddefiniti 
fl-Artikolu 78 tar-Regolament (UE) [Ref. 
tar-Regolament futur dwar l-apparat 
mediku] dwar l-apparat mediku, biex 
iwettaq il-kompiti kkonferiti lilu permezz 
ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament
(UE) [Ref. tar-Regolament futur dwar l-
apparat mediku] dwar l-apparat mediku, 
biex jagħti pariri lill-Kummissjoni u biex 
jgħin lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri 
biex jiżguraw implimentazzjoni 
armonizzata tar-Regolament. Qabel ma 
jwettqu dmirijiethom, il-membri tal-
MDCG għandhom jagħmlu disponibbli 
dikjarazzjoni ta’ impenn u dikjarazzjoni 
tal-interessi li jindikaw jew l-assenza ta’
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kwalunkwe interess li jista’ jitqies li 
jippreġudika l-indipendenza tagħhom jew 
kwalunkwe interess dirett jew indirett li 
jista’ jippreġudika l-indipendenza 
tagħhom. Dawn id-dikjarazzjonijiet 
għandhom ikunu verifikati mill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 109
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(65) Sabiex tiġi żgurata t-tranżizzjoni bla 
xkiel lejn ir-reġistrazzjoni tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro, tal-operaturi 
ekonomiċi rilevanti u taċ-ċertifikati, l-
obbligu li tkun ippreżentata l-
informazzjoni rilevanti fis-sistemi 
elettroniċi implimentati permezz ta’ dan ir-
Regolament fil-livell tal-Unjoni, għandu 
jsir effettiv b’mod sħiħ biss 18-il xahar 
wara d-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Matul dan il-perjodu 
tranżitorju, l-Artikolu 10 u l-punti (a) u (b) 
tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 98/79/KEE 
għandhom jibqgħu fis-seħħ. Madankollu, l-
operaturi ekonomiċi u l-korpi notifikati li 
jirreġistraw fis-sistemi elettroniċi rilevanti 
stabbiliti fil-livell tal-Unjoni għandhom 
jitqiesu li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’
reġistrazzjoni adottati mill-Istati Membri 
skont dawk id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva biex jiġu evitati r-
reġistrazzjonijiet multipli.

(65) Sabiex tiġi żgurata t-tranżizzjoni bla 
xkiel lejn ir-reġistrazzjoni tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro, tal-operaturi 
ekonomiċi rilevanti u taċ-ċertifikati, l-
obbligu li tkun ippreżentata l-
informazzjoni rilevanti fis-sistemi 
elettroniċi implimentati permezz ta’ dan ir-
Regolament fil-livell tal-Unjoni, għandu 
jsir effettiv b’mod sħiħ biss 12-il xahar 
wara d-data ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament. Matul dan il-perjodu 
tranżitorju, l-Artikolu 10 u l-punti (a) u (b) 
tal-Artikolu 12(1) tad-Direttiva 98/79/KEE 
għandhom jibqgħu fis-seħħ. Madankollu, l-
operaturi ekonomiċi u l-korpi notifikati li 
jirreġistraw fis-sistemi elettroniċi rilevanti 
stabbiliti fil-livell tal-Unjoni għandhom 
jitqiesu li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’
reġistrazzjoni adottati mill-Istati Membri 
skont dawk id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva biex jiġu evitati r-
reġistrazzjonijiet multipli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-sistema elettronika għandha rwol vitali f’dan ir-Regolament u għandha tiddaħħal fis-seħħ 
u ssir effettiva għal kollox wara 12-il sena.

Emenda 110
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Dan ir-Regolament ma għandux 
jaffettwa l-liġijiet nazzjonali li jeżiġu li 
ċertu apparat jista’ jingħata biss jekk 
tintwera preskrizzjoni medika.

6. Dan ir-Regolament ma għandux 
jaffettwa l-liġijiet nazzjonali li jeżiġu li 
ċertu apparat jista’ jingħata biss jekk 
tintwera preskrizzjoni medika. Reklamar 
ta’ apparat klassifikat bħala 
esklussivament bi preskrizzjoni 
direttament lill-konsumatur skont dan ir-
Regolament biss għandu jkun illegali.
L-apparat li ġej jista’ jingħata biss bi 
preskrizzjoni medika:
1) Apparat tal-Klassi D

2) Apparat tal-Klassi C fil-kategoriji li 
ġejjin:
(a). apparat għall-ittestjar ġenetiku;

(b). testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 85 biex tiddeċiedi dwar l-apparat 
tal-awto-ittestjar u testijiet oħra tal-
kategorija C wara konsultazzjoni mal-
partijiet interessati.

Or. en

Emenda 111
Peter Liese, Alda Sousa, Christel Schaldemose, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Dan ir-Regolament ma għandux 
jaffettwa l-liġijiet nazzjonali li jeżiġu li 
ċertu apparat jista’ jingħata biss jekk 
tintwera preskrizzjoni medika.

6. Dan ir-Regolament jirrikjedi li ċertu 
apparat jista’ jingħata biss bi 
preskrizzjoni medika imma ma għandux 
jaffettwa l-liġijiet nazzjonali li jeżiġu li 
ċertu apparat jista’ jingħata biss jekk 
tintwera preskrizzjoni medika Reklamar 
ta’ apparat klassifikat bħala 
esklussivament bi preskrizzjoni 
direttament lill-konsumatur skont dan ir-
Regolament biss għandu jkun illegali.

L-apparat li ġej jista’ jingħata biss bi 
preskrizzjoni medika:
1) Apparat tal-Klassi D

2) Apparat tal-Klassi C fil-kategoriji li 
ġejjin:
(a) apparat għall-ittestjar ġenetiku;

(b) testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi.
Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 85 biex tiddeċiedi dwar testijiet 
oħra tal-kategorija C wara konsultazzjoni 
mal-partijiet interessati.

Or. en

Emenda 112
Rebecca Taylor

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– dijanjożi, prevenzjoni, monitoraġġ, 
trattament, jew taffija tal-mard,

dijanjożi, prevenzjoni, monitoraġġ,
previżjoni, pronjosi, trattament, jew taffija 
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tal-mard,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-previżjoni u l-pronjosi tal-mard huma funzjonijiet vitali tal-apparat

Emenda 113
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) ‘aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro’ tfisser oġġett li, 
filwaqt li mhuwiex apparat mediku 
dijanjostiku in vitro, huwa maħsub mill-
manifattur tiegħu biex jintuża flimkien ma’
wieħed jew aktar apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro partikolari biex 
jippermetti speċifikament jew jgħin biex l-
apparat jew l-apparati mediċi dijanjostiċi in 
vitro jintużaw skont l-għan jew l-għanijiet 
maħsuba tagħhom;

(3) ‘aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro’ tfisser oġġett li, 
filwaqt li mhuwiex apparat mediku 
dijanjostiku in vitro, huwa maħsub mill-
manifattur tiegħu biex jintuża flimkien ma’
wieħed jew aktar apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro partikolari biex 
jippermetti speċifikament biex l-apparat 
jew l-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro 
jintużaw skont l-għan jew l-għanijiet 
maħsuba tagħhom jew biex jgħinu 
speċifikament fil-funzjonalità medika tal-
apparat/apparati mediku/mediċi 
dijanjostiku/dijanjostiċi in vitro fid-dawl 
tal-iskop/skopijiet tagħhom;

Or. en

Emenda 114
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) "aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro" tfisser oġġett li, 

(4) ‘aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro’ tfisser oġġett li, 
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filwaqt li mhuwiex apparat mediku 
dijanjostiku in vitro, huwa maħsub mill-
manifattur tiegħu biex jintuża flimkien ma’
wieħed jew aktar apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro partikolari biex 
jippermetti speċifikament jew jgħin biex l-
apparat jew l-apparati mediċi dijanjostiċi in 
vitro jintużaw skont l-għan jew l-għanijiet 
maħsuba tagħhom;

filwaqt li mhuwiex apparat mediku 
dijanjostiku in vitro, huwa maħsub mill-
manifattur tiegħu biex jintuża flimkien ma’
wieħed jew aktar apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro partikolari biex 
jippermetti speċifikament biex l-apparat 
jew l-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro 
jintużaw skont l-għan jew l-għanijiet 
maħsuba tagħhom jew biex jappoġġa 
speċifikament l-applikazzjonijiet mediċi 
tal-apparat jew apparati fir-rigward tal-
għan jew l-għanijiet maħsuba tagħhom;

Or. cs

Emenda 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) ‘apparat għall-awtottestjar’ tfisser kull 
apparat maħsub mill-manifattur biex 
jintuża minn persuni mhux esperti;

(4) ‘apparat għall-awtottestjar’ tfisser kull 
apparat maħsub mill-manifattur biex 
jintuża minn persuni mhux esperti, inklużi 
servizzi ta’ ttestjar offruti lil persuni mhux 
professjonali permezz ta’ servizzi ta’
informazzjoni tas-soċjetà;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Apparati tal-awtottestjar għandhom rekwiżiti speċifiċi tal-valutazzjoni tal-konformità, per 
eżempju studji mal-utenti u l-istruzzjonijiet fil-lingwa eċċ. fil-lingwa tal-konsumaturi 
maħsuba, li huma mfassla biex jitnaqqsu r-riskji speċifiċi għal apparati bħal dawn, jiġifieri n-
nuqqas ta’ taħriġ mediku/tekniku/xjentifiku tal-konsumatur mhux professjonali. Dan it-tip ta’
riskju speċifiku huwa l-istess kemm jekk it-test ikun mixtri bħala kit f’ħanut jew bħala servizz 
fuq l-internet.

Emenda 116
Peter Liese
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) ‘testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi’ tfisser apparat speċifikament 
maħsub biex jagħżel il-pazjenti 
b’kundizzjoni jew predispożizzjoni 
dijanjostikata preċedentement, bħala 
eliġibbli għal terapija fil-mira;

(6) ‘testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi’ tfisser apparat speċifikament 
maħsub biex jagħżel il-pazjenti 
b’kundizzjoni jew predispożizzjoni 
dijanjostikata preċedentement, bħala 
eliġibbli għal terapija speċifika;

Or. en

Emenda 117
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) ‘testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi’ tfisser apparat speċifikament
maħsub biex jagħżel il-pazjenti 
b’kundizzjoni jew predispożizzjoni 
dijanjostikata preċedentement, bħala 
eliġibbli għal terapija fil-mira;

(6) ‘testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi’ tfisser apparat maħsub biex
jipprovdi informazzjoni li tkun essenzjali 
għall-użu sikur u effettiv tal-prodott 
terapewtiku li jikkorrispondi. L-użu tat-
testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi ma’ prodott terapewtiku 
partikolari huwa indikat bħala mixtieq fl-
istruzzjonijiet għall-użu fit-tikkettar kemm 
tal-apparat dijanjostiku u l-prodott 
korrispondenti terapewtiku, kif ukoll fit-
tikkettar ta’ kwalunkwe ekwivalenti 
ġeneriku tal-prodott terapewtiku jew l-
iskop maħsub imniżżel tal-apparat 
dijanjostiku.
Apparat dijanjostiku għal finijiet 
terapewtiċi jista’ jkun essenzjali għall-użu 
effettiv ta’ prodott korrispondenti 
terapewtiku għal:
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– identifikazzjoni ta’ pazjenti li huma l-
aktar probabbli li jibbenefikaw minn 
prodott terapewtiku partikolari;

– identifikazzjoni ta’ pazjenti li x’aktarx 
ikunu f’riskju ikbar ta’ reazzjonijiet 
avversi serji bħala riżultat ta’ trattament 
bi prodott terapewtiku partikolari;

sorveljanza tar-rispons għat-trattament 
għall-iskop li jiġi aġġustat it-trattament 
(per eżempju l-iskeda, id-doża, it-twaqqif) 
biex tinkiseb sigurtà jew effettività 
imtejba.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali hija limitata wisq, per eżempju ma tinkludix testijiet dijanjostiċi għal 
finijiet terapewtiċi li jintużaw biex jiggwidaw deċiżjonijiet dwar id-dożi (per eżempju testijiet 
farmakoġenetiċi għat-trattament tal-warfarin) li jista’ jkollhom rwol importanti fl-iżgurar u l-
effikaċja ta’ droga speċifika.

Emenda 118
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) "tikketta" tfisser l-informazzjoni bil-
miktub, stampata jew grafika li tidher fuq 
l-apparat innifsu, fuq l-imballaġġ ta’ kull 
unità, jew fuq l-imballaġġ ta’ diversi 
apparati;

(10) ‘tikketta’ tfisser l-informazzjoni bil-
miktub, stampata jew grafika li tidher fuq 
l-apparat innifsu, fuq l-imballaġġ ta’ kull 
unità, jew fuq l-imballaġġ ta’ diversi 
apparati jew fil-websajt tal-manifattur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni kurrenti ta’ tikketta ma tkoprix testijiet żviluppati fil-laboratorji. Riċevituri tar-
riżultati ġġenerati minn apparati bħal dawn għandu jkollhom l-istess aċċess għall-
informazzjoni li tinsab fuq it-tikketta kif jagħmlu l-utenti ta’ apparati oħra IVD.
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Emenda 119
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) ‘apparat ġdid’ tfisser:

– apparat li jinkorpora t-teknoloġija (l-
analit, it-teknoloġija jew il-pjattaforma 
tat-test) li ma kienx jintuża qabel fid-
dijanjostika, jew;
– apparat eżistenti li qed jintuża għal skop 
maħsub ġdid għall-ewwel darba;

Or. en

Emenda 120
Peter Liese, Alda Sousa, Christel Schaldemose, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 12a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) ‘apparat għall-ittestjar ġenetiku’
tfisser apparat mediku dijanjostiku in 
vitro li l-għan tiegħu huwa li tkun 
identifikata karatteristika ġenetika ta’
persuna li tkun intirtet jew inkisbet matul 
l-iżvilupp prenatali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Definizzjoni oħra mqabbla ma’ Emenda 18 fl-abbozz tar-rapport
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Emenda 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) ‘istituzzjoni tas-saħħa’ tfisser
organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa l-kura jew it-trattament tal-pazjenti
jew il-promozzjoni tas-saħħa pubblika;

(21) ‘istituzzjoni tas-saħħa’ tfisser
organizzazjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa l-kura jew it-trattament tal-pazjenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa wisq mhux ċar x’inhu dak li jista’ jaqa’ taħt il-kategorija ta’ organizzazzjoni li l-iskop 
primarju tagħha huwa “l-promozzjoni tas-saħħa pubblika” peress li mhux definit xi mkien 
ieħor. Għalhekk biex jiġu evitati l-konfużjoni u l-inċertezzi din għandha titħassar.

Emenda 122
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) ‘istituzzjoni tas-saħħa’ tfisser 
organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa l-kura jew it-trattament tal-pazjenti 
jew il-promozzjoni tas-saħħa pubblika;

(21) ‘istituzzjoni tas-saħħa’ tfisser 
organizzazzjoni fis-sistema tas-saħħa 
pubblika ta’ Stat Membru  li l-għan 
primarju tagħha huwa l-kura jew it-
trattament tal-pazjenti jew il-promozzjoni 
tas-saħħa pubblika; laboratorji 
kummerċjali li jipprovdu servizzi 
dijanjostiċi mhumiex istituzzjonijiet tas-
saħħa. 

Or. en

Emenda 123
Antonyia Parvanova
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) ‘istituzzjoni tas-saħħa’ tfisser 
organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa l-kura jew it-trattament tal-pazjenti 
jew il-promozzjoni tas-saħħa pubblika;

(21) ‘istituzzjoni tas-saħħa’ tfisser 
organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa l-kura jew it-trattament tal-pazjenti 
jew il-promozzjoni tas-saħħa pubblika, bl-
esklużjoni ta’ laboratorji li jipprovdu 
servizzi kliniċi kummerċjali;

Or. en

Emenda 124
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 – punt 22

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(22) “istituzzjoni tas-saħħa” tfisser 
organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa l-kura jew it-trattament tal-pazjenti
jew il-promozzjoni tas-saħħa pubblika;

(22) ‘istituzzjoni tas-saħħa’ tfisser 
organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa l-kura jew it-trattament tal-pazjenti u 
li għandha l-kapaċità legali li twettaq 
attivitajiet bħal dawn;

Or. cs

Emenda 125
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – punt 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) ‘prestazzjoni klinika’ tfisser il-
kapaċità ta’ apparat li jipprovdi riżultati li 
jkunu kkorrelatati ma’ kundizzjoni klinika
partikolari jew stat fiżjoloġiku skont il-
popolazzjoni fil-mira u l-utent li għalih 

(32) ‘prestazzjoni klinika’ tfisser il-
validità, u jekk xieraq, l-utilità klinika tal-
apparat fir-rigward tal-iskop li għalih ikun 
maħsub;



AM\935941MT.doc 35/102 PE510.740v01-00

MT

ikun maħsub;

Or. en

Emenda 126
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – punt 32a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) ‘validità klinika’ tfisser l-abbiltà li 
apparat isib jew ibassar kundizzjoni 
partikolari jew stat fiżjoloġiku b’relazzjoni 
mal-iskop li jkun maħsub għalih (per 
eżempju skrining, dijanjosi, pronjosi);

Or. en

Emenda 127
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – punt 32b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32b) ‘utilità klinika’ tfisser l-effett(i) 
antiċipat/i tal-użu kliniku tar-riżultat tat-
test, inkluż dwar riżultati tas-saħħa, fejn l-
iskop maħsub tal-apparat, kif iddikjarat 
mill-manifattur, jinkludi l-użu kliniku 
bħall-għażla ta’ terapija (per eżempju 
testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi); 

Or. en

Emenda 128
Alda Sousa
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – punt 38

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38) ‘speċifiċità dijanjostika’ tfisser il-
kapaċità ta’ apparat li jirrikonoxxi n-
nuqqas ta’ markatur fil-mira assoċjat ma’
marda jew kundizzjoni partikolari;

(38) ‘speċifiċità dijanjostika’ tfisser il-
proporzjon ta’ suġġetti li ma jkollhomx 
diżordni klinika li r-riżultati tat-testijiet 
tagħha jkunu negattivi jew fil-limitu ta’
deċiżjoni definita;

Or. en

Emenda 129
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – punt 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) ‘sensittività dijanjostika’ tfisser il-
kapaċità ta’ apparat li jidentifika l-
preżenza ta’ markatur fil-mira assoċjat 
ma’ marda jew kundizzjoni partikolari;

(39) ‘sensittività dijanjostika’ tfisser il-
proporzjon ta’ persuni b’diżordni klinika 
definita (jiġifieri riżultat pożittiv u l-
identifikazzjoni tas-suġġetti li għandhom 
il-mard);

Or. en

Emenda 130
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – punt 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) ‘sponser’ tfisser individwu, 
kumpanija, istituzzjoni jew organizzazzjoni 
li tieħu responsabbiltà għall-bidu u l-
immaniġġar ta’ studju dwar il-prestazzjoni 
klinika;

(45) ‘sponser’ tfisser individwu, 
kumpanija, istituzzjoni jew organizzazzjoni 
li tieħu responsabbiltà għall-bidu, l-
immaniġġar jew il-finanzjament ta’ studju 
dwar il-prestazzjoni klinika;
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Or. en

Emenda 131
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – punt 47 – inċiż 2 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iii) trattament fl-isptar jew l-estensjoni 
taż-żmien tat-trattament fl-isptar,

(iii) trattament fl-isptar jew prolongazzjoni
tat-trattament fl-isptar tal-pazjent,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-diċitura ġġib lit-test konformi mal-ISO 14155:2011 Investigazzjoni klinika ta’ apparati 
mediċi għal suġġetti umani – Prattika klinika tajba

Emenda 132
Peter Liese, Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 5 – punt 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) “defiċjenza tal-apparat” tfisser kull 
inadegwatezza fl-identità, fil-kwalità, fid-
durabbiltà, fl-affidabbiltà, fis-sikurezza 
jew fil-prestazzjoni ta’ apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, inkluż il-
funzjonament ħażin, l-iżbalji waqt l-użu 
jew informazzjoni mhux adegwata 
mogħtija mill-manifattur;

(48) ‘defiċjenza tal-apparat’ tfisser kull 
inadegwatezza fl-identità, fil-kwalità, fl-
istabbiltà, fl-affidabbiltà, fis-sikurezza jew 
fil-prestazzjoni ta’ apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, inkluż il-
funzjonament ħażin, l-iżbalji waqt l-użu 
jew informazzjoni mhux adegwata 
mogħtija mill-manifattur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tifsira tal-kelma “durabbiltà” mhix eżattament ċara u tista’ tkun soġġetta għal 
interpretazzjoni żbaljata
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Emenda 133
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 7 – punt 58a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) ‘test żviluppat fil-laboratorju’ tfisser 
apparat li huwa manifatturat u użat f’sit 
wieħed biss. Dan jinkludi apparat li l-
laboratorju jiżviluppa de novo, jew 
jiżviluppa jew jimmodifika minn sors 
ippubblikat, jew jiżviluppa jew 
jimmodifika minn kwalunkwe sors ieħor, 
u apparati li bihom laboratorju:
– ibiddel l-iskop previst ta’ apparat li diġà 
jkun tpoġġa fis-suq jew iddaħħal fis-
servizz;
– jimmodifika apparat li diġà jkun 
tqiegħed fis-suq jew iddaħħal fis-servizz 
b’tali mod li l-konformità mar-rekwiżiti 
applikabbli tista’ tiġi affettwata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Premessi 9 u 15 u l-Artikoli 4 u 5 jirriflettu x-xewqa li jkun żgurat li apparati IVD 
żviluppati u użati f’sit wieħed (li ovvjament huwa soġġett għal eżenzjoni tal-istituzzjoni tas-
saħħa, ara hawn taħt) huma suġġetti għar-rekwiżiti tar-Regolament. Madankollu, ir-
Regolament huwa nieqes minn definizzjoni ċara ta’ apparati bħal dawn.  Definizzjoni bħal 
din hija bżonnjuża sabiex tiġi evitata l-konfużjoni.

Emenda 134
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 7 – punt 58a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) ‘kumitat tal-etika’ tfisser korp 
indipendenti fi Stat Membru li jiżgura li 
d-drittijiet, is-sigurtà u l-benesseri tas-
suġġetti huma mħarsa. Għandu jaġixxi 
f’konformità mal-liġijiet u r-regolamenti 
tal-pajjiż jew tal-pajjiżi ta’ fejn għandha 
titwettaq ir-riċerka u għandu jirrispetta n-
normi u l-istandards rilevanti kollha. Il-
Kumitat tal-Etika għandu jikkonsisti 
minn numru raġonevoli ta’ membri, li fil-
kollettività tagħhom għandhom il-
kwalifiki u l-esperjenza rilevanti sabiex 
ikunu jistgħu jirrevedu u jevalwaw l-
aspetti xjentifiċi, mediċi u etiċi tat-test 
propost.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tinkiseb l-aħjar protezzjoni possibbli tas-suġġett, huwa meħtieġ li ssir awtorizzazzjoni 
mill-kontinġent tal-Istati Membri dwar id-deċiżjoni fuq il-Kumitat tal-Etika interdixxiplinarju 
u indipendenti.

Emenda 135
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 2 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu II Kapitolu VI

 Id-disponibbiltà tal-apparat, l-obbligi tal-
operaturi ekonomiċi, il-marka CE, il-
moviment liberu

Id-disponibbiltà tal-apparat, l-obbligi tal-
operaturi ekonomiċi, il-marka CE, il-
moviment liberu

Or. en
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Emenda 136
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 59(4), ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx japplikaw għal apparati 
kklassifikati bħala klassi A, B u C, skont 
ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, u dawk 
immanifatturati u użati biss f’istituzzjoni 
tas-saħħa waħda, b’kundizzjoni li l-
manifattura u l-użu jsiru unikament skont 
is-sistema tal-immaniġġar tal-kwalità unika 
tal-istituzzjoni tas-saħħa, u li l-istituzzjoni 
tas-saħħa tkun konformi mal-istandard EN 
ISO 15189 jew kull standard rikonoxxut 
ekwivalenti ieħor. L-Istati Membri jistgħu
jirrikjedu li l-istituzzjonijiet tas-saħħa 
jippreżentaw lista’ ta’ dawn l-apparati li 
ġew immanifatturati u użati fit-territorju 
tagħhom lill-awtorità kompetenti u jistgħu
jagħmlu l-manifattura u l-użu tal-apparat 
ikkonċernat suġġett għal aktar rekwiżiti 
tas-sikurezza.

Bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 59(4), ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx japplikaw għal apparati 
kklassifikati bħala klassi A, B u C, skont 
ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, u dawk 
immanifatturati u użati biss f’istituzzjoni 
tas-saħħa waħda, b’kundizzjoni li l-
manifattura u l-użu jsiru unikament skont 
is-sistema tal-immaniġġar tal-kwalità unika 
tal-istituzzjoni tas-saħħa, u li l-istituzzjoni 
tas-saħħa tkun konformi mal-istandard EN 
ISO 15189 jew kull standard rikonoxxut 
ekwivalenti ieħor. L-Istati Membri
għandhom jirrikjedu li l-istituzzjonijiet 
tas-saħħa jippreżentaw lista ta’ dawn l-
apparati li ġew immanifatturati u użati fit-
territorju tagħhom lill-awtorità kompetenti 
u għandhom jagħmlu l-manifattura u l-użu 
tal-apparat ikkonċernat suġġett għal aktar 
rekwiżiti tas-sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Apparati in-vitro manifatturati fi ħdan istituzzjoni tas-saħħa unika u użati għal pazjenti jridu 
jkunu pubblikament magħrufa u b’hekk jippermettu lill-Istati Membri li jiżguraw il-ħtiġiet 
xierqa tas-sigurtà għal dawn l-apparati.

Emenda 137
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 59(4), ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx japplikaw għal apparati 
kklassifikati bħala klassi A, B u C, skont 
ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, u dawk 
immanifatturati u użati biss f’istituzzjoni 
tas-saħħa waħda, b’kundizzjoni li l-
manifattura u l-użu jsiru unikament skont 
is-sistema tal-immaniġġar tal-kwalità unika 
tal-istituzzjoni tas-saħħa, u li l-istituzzjoni 
tas-saħħa tkun konformi mal-istandard EN 
ISO 15189 jew kull standard rikonoxxut 
ekwivalenti ieħor. L-Istati Membri jistgħu 
jirrikjedu li l-istituzzjonijiet tas-saħħa 
jippreżentaw lista’ ta’ dawn l-apparati li 
ġew immanifatturati u użati fit-territorju 
tagħhom lill-awtorità kompetenti u jistgħu 
jagħmlu l-manifattura u l-użu tal-apparat 
ikkonċernat suġġett għal aktar rekwiżiti 
tas-sikurezza.

Bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 59(4), ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx japplikaw għal testijiet 
żviluppati fil-laboratorju manifatturati u 
użati biss f’istituzzjoni tas-saħħa waħda, 
b’kundizzjoni li l-manifattura u l-użu jsiru 
unikament skont is-sistema tal-immaniġġar 
tal-kwalità unika tal-istituzzjoni tas-saħħa, 
u li l-istituzzjoni tas-saħħa tkun
akkreditata lill-istandard EN ISO 15189 
jew kull standard rikonoxxut ekwivalenti 
ieħor.   L-Istati Membri jistgħu jirrikjedu li 
l-istituzzjonijiet tas-saħħa jippreżentaw 
lista ta’ dawn l-apparati li ġew 
immanifatturati u użati fit-territorju 
tagħhom lill-awtorità kompetenti u jistgħu 
jagħmlu l-manifattura u l-użu tal-apparat 
ikkonċernat suġġett għal aktar rekwiżiti 
tas-sikurezza.

Or. en

Emenda 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 59(4), ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx japplikaw għal apparati 
kklassifikati bħala klassi A, B u C, skont 
ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, u dawk 
immanifatturati u użati biss f’istituzzjoni 
tas-saħħa waħda, b’kundizzjoni li l-
manifattura u l-użu jsiru unikament skont 
is-sistema tal-immaniġġar tal-kwalità unika 
tal-istituzzjoni tas-saħħa, u li l-istituzzjoni 
tas-saħħa tkun konformi mal-istandard EN 

Bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 59(4), ir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma 
għandhomx japplikaw għal apparati 
kklassifikati bħala klassi A, B u C, skont 
ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, u dawk 
immanifatturati u użati biss f’istituzzjoni 
tas-saħħa waħda, b’kundizzjoni li l-
manifattura u l-użu jsiru unikament skont 
is-sistema tal-immaniġġar tal-kwalità unika 
tal-istituzzjoni tas-saħħa, u li l-istituzzjoni 
tas-saħħa tkun akkreditata lill-istandard 
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ISO 15189 jew kull standard rikonoxxut 
ekwivalenti ieħor. L-Istati Membri jistgħu 
jirrikjedu li l-istituzzjonijiet tas-saħħa 
jippreżentaw lista’ ta’ dawn l-apparati li 
ġew immanifatturati u użati fit-territorju 
tagħhom lill-awtorità kompetenti u jistgħu 
jagħmlu l-manifattura u l-użu tal-apparat 
ikkonċernat suġġett għal aktar rekwiżiti 
tas-sikurezza.

EN ISO 15189 jew kull standard 
rikonoxxut ekwivalenti ieħor. L-Istati 
Membri jistgħu jirrikjedu li l-
istituzzjonijiet tas-saħħa jippreżentaw lista 
ta’ dawn l-apparati li ġew immanifatturati 
u użati fit-territorju tagħhom lill-awtorità 
kompetenti u jistgħu jagħmlu l-manifattura 
u l-użu tal-apparat ikkonċernat suġġett għal 
aktar rekwiżiti tas-sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminoloġija korretta hija ‘akkreditata lil’

Emenda 139
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-apparat ikklassifikat bħala klassi D 
skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, 
anki jekk immanifatturat u użat 
f’istituzzjoni tas-saħħa waħda, għandu 
jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. Madankollu, id-
dispożizzjonijiet dwar il-marka CE 
stabbiliti fl-Artikolu 16 u l-obbligi 
msemmija fl-Artikoli minn 21 sa 25 ma 
għandhomx japplikaw għal dawk l-
apparati.

imħassar

Or. en

Emenda 140
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-apparat ikklassifikat bħala klassi D skont 
ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, anki jekk 
immanifatturat u użat f’istituzzjoni tas-
saħħa waħda, għandu jikkonforma mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament. 
Madankollu, id-dispożizzjonijiet dwar il-
marka CE stabbiliti fl-Artikolu 16 u l-
obbligi msemmija fl-Artikoli minn 21 sa 
25 ma għandhomx japplikaw għal dawk l-
apparati.

L-apparat ikklassifikat bħala klassi D skont 
ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, jekk 
immanifatturat u użat f’istituzzjoni tas-
saħħa waħda, għandu jkun eżentat mir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-Artikolu 59(4) u r-rekwiżiti 
ġenerali tal-prestazzjoni tas-sikurezza
stabbiliti fl-Anness 1 fejn jintlaħqu l-
kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-pazjent riċevitur jew il-bżonnijiet tal-
gruppi tal-pazjenti ma jistgħux jintlaħqu 
b’apparat tal-marka CE disponibbli;
(b) l-istituzzjoni tas-saħħa hija 
akkreditata għall-istandard ISO 15189 
tas-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità, jew 
kwalunkwe standard ekwivalenti 
rikonoxxut ieħor;
(c) l-istituzzjoni tas-saħħa tipprovdi lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 26 b’lista ta’ dawn l-apparati, li 
għandha tinkludi ġustifikazzjoni tal-
manifattura, tal-modifika jew tal-użu, 
b’mod partikolari, fejn apparat simili sar 
disponibbli fis suq. Din l-informazzjoni 
għandha tkun ippubblikata. 
L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt li jirrestrinġu l-manifattura in-house 
u l-użu ta’ kull tip speċifiku ta’ apparat 
dijanjostiku in vitro fir-rigward ta’ aspetti 
li mhumiex koperti b’dan ir-Regolament, 
u jistgħu wkoll jagħmlu l-manifattura u l-
użu tal-apparati kkonċernati suġġetti għal 
aktar rekwiżiti ta’ sikurezza.

Or. en

Emenda 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis
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Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparat ikklassifikat bħala klassi D 
skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII,
anki jekk immanifatturat u użat 
f’istituzzjoni tas-saħħa waħda, għandu
jikkonforma mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. Madankollu, id-
dispożizzjonijiet dwar il-marka CE 
stabbiliti fl-Artikolu 16 u l-obbligi 
msemmija fl-Artikoli minn 21 sa 25 ma 
għandhomx japplikaw għal dawk l-
apparati.

L-apparat ikklassifikat bħala klassi D skont 
ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, jekk 
immanifatturat u użat f’istituzzjoni tas-
saħħa waħda, għandu jkun eżentat mir-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, bl-
eċċezzjoni tal-Artikolu 59(4), fejn 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) il-pazjent riċevitur jew il-bżonnijiet tal-
gruppi tal-pazjenti ma jistgħux jintlaħqu 
b’apparat tal-marka CE disponibbli;
(b) l-istituzzjoni tas-saħħa hija 
akkreditata għall-istandard EN ISO 
15189 tas-sistema tal-ġestjoni tal-kwalità, 
jew kwalunkwe standard ekwivalenti 
rikonoxxut ieħor;
(c) l-istituzzjoni tas-saħħa tipprovdi lill-
awtorità kompetenti msemmija fl-
Artikolu 26 b’lista ta’ dawn l-apparati, li 
għandha tinkludi ġustifikazzjoni tal-
manifattura, tal-modifika jew tal-użu, 
b’mod partikolari, fejn apparat simili sar 
disponibbli fis suq. Din l-informazzjoni 
għandha tkun aġġornata kull sena, u 
għandha tkun ippubblikata.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tneħħi l-possibbiltà li istituzzjonijiet tas-saħħa jipproduċu jew jimmodifikaw 
apparat ta’ klassi D. Hemm ħtiġijiet tal-pazjenti li għalihom m’hemm l-ebda apparat IVD 
kummerċjalment disponibbli, bħad-dijanjosi ta’ mard rari ħafna, jew l-identifikazzjoni ta’
patoġeni emerġenti. L-istituzzjonijiet tas-saħħa għandhom rwol essenzjali fil-ħarsien tas-
saħħa pubblika, bil-manifattura ta’ dan l-apparat in-house.  Dawn l-emendi jfittxu li jżommu 
għaddejjin din il-funzjoni tas-saħħa pubblika filwaqt li jiżguraw li s-sikurezza tal-pazjent tkun 
kruċjali.
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Emenda 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom iżommu d-
dritt li jirrestrinġu l-manifattura in-house 
u l-użu ta’ kull tip speċifiku ta’ apparat 
dijanjostiku in vitro fir-rigward ta’ aspetti 
li mhumiex koperti b’dan ir-Regolament, 
u jistgħu wkoll jagħmlu l-manifattura u l-
użu tal-apparati kkonċernati suġġetti għal 
aktar rekwiżiti ta’ sikurezza.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-proposta tneħħi l-possibbiltà li istituzzjonijiet tas-saħħa jipproduċu jew jimmodifikaw 
apparat ta’ klassi D. Hemm ħtiġijiet tal-pazjenti li għalihom m’hemm l-ebda apparat IVD 
kummerċjalment disponibbli, bħad-dijanjosi ta’ mard rari ħafna, jew l-identifikazzjoni ta’
patoġeni emerġenti. L-istituzzjonijiet tas-saħħa għandhom rwol essenzjali fil-ħarsien tas-
saħħa pubblika, bil-manifattura ta’ dan l-apparat in-house.  Dawn l-emendi jfittxu li jżommu 
għaddejjin din il-funzjoni tas-saħħa pubblika filwaqt li jiżguraw li s-sikurezza tal-pazjent tkun 
kruċjali.

Emenda 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

Informazzjoni ġenetika, konsulenza u 
kunsens mingħajr sfurzar
1. Prodott jista’ jintuża biss għall-fini ta’
testijiet ġenetiċi, li huma magħmula minn 
persuni, li skont il-liġi nazzjonali 
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applikabbli huma awtorizzati li 
jipprattikaw professjonijiet tal-kura tas-
saħħa.
2. Prodott jista’ jintuża biss għall-fini ta’
testijiet ġenetiċi, sa fejn id-drittijiet, is-
sigurtà u l-benesseri tas-suġġetti jkunu 
protetti u sa fejn id-dejta klinika miksuba 
waqt it-testijiet hija affidabbli u solida.
3. Qabel ma prodott jintuża għall-fini ta’
test ġenetiku, is-suġġett konċernat għandu 
jkun infurmat b’mod adegwat mill-
persuna msemmija fil-Paragrafu 1 dwar 
in-natura, it-tifsira u l-ambitu tat-test.
4. Qabel ma prodott jintuża għall-fini ta’
test ġenetiku, il-persuna msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tagħti lis-suġġett 
konċernat konsulazzjoni ġenetika 
adegwata u komprensibbli bla ma 
tippreġudika l-eżitu. Il-konsulazzjoni 
ġenetika għandha tinkludi l-aspetti 
mediċi, etiċi, soċjali, psikoloġiċi u legali.
Il-forma u d-dettall ta’ dik il-
konsulazzjoni ġenetika għandhom ikunu 
definiti skont l-implikazzjonijiet tar-
riżultati tat-test u s-sinifikat tagħhom 
għall-persuna jew il-membri tal-familja 
ta’ dik il-persuna, inklużi implikazzjonijiet 
possibbli rigward l-għażliet ta’
prokreazzjoni.
5. Prodott jista’ jintuża biss għall-fini ta’
testijiet ġenetiċi jekk is-suġġett 
ikkonċernat ikun ta kunsens liberu u 
infurmat. Dan il-kunsens għandu 
jingħata b’mod espliċitu bil-miktub. Il-
kunsens jista’ jiġi rtirat fi kwalunkwe 
żmien bil-fomm jew bil-miktub.
6. Fil-każ ta’ minuri, għandu jinkiseb il-
kunsens infurmat tal-ġenituri jew tar-
rappreżentant legali. Il-kunsens għandu 
jkun jirrappreżenta x-xewqa preżunta tal-
minuri u jista’ jkun revokat fi kwalunkwe 
żmien, mingħajr detriment għall-minuri. 
Fil-każ ta’ adult li ma jinsabx f’qagħda li 
jagħti kunsens, ir-rappreżentant legali 
għandu jagħti kunsens infurmat. Il-
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kunsens għandu jkun jirrappreżenta x-
xewqa preżunta tas-suġġett ikkonċernat u 
jista’ jkun revokat fi kwalunkwe żmien, 
mingħajr detriment għas-suġġett.
Prodotti, li jipprovdu informazzjoni dwar 
marda ġenetika, li toħroġ fil-ħajja adulta 
jew li għandha impatt fuq l-ippjanar tal-
familja, ma jistgħux jintużaw fuq 
minorenni, sakemm mhumiex disponibbli 
possibbiltajiet ta’ trattament ta’
prevenzjoni qabel l-età li tagħti l-kunsens 
tas-suġġett ittestjat.
7. Ittestjar ġenetiku prenatali, li huwa 
mmirat, sabiex jiddetermina karatteristiċi 
ġenetiċi tal-embriju jew tal-fetu għal 
marda li, skont l-istat tax-xjenza u t-
teknika medika ġeneralment aċċettata, 
toħroġ biss wara t-18-il sena, ma jistax 
isir.
8. Prodott jista’ jintuża biss għad-
determinazzjoni tas-sess b’rabta ma’
dijanjożi qabel it-twelid, jekk id-
determinazzjoni tissodisfa skop mediku u 
jekk ikun hemm riskju ta’ mard ereditarju 
serju speċifiku għas-sessi. B’deroga mill-
Artikolu 2(1) u (2), l-istess restrizzjoni fuq 
l-użu għandha tapplika għal prodotti li 
mhumiex maħsuba biex jissodisfaw skop 
mediku speċifiku.
9. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu 
dwar l-użu ta’ prodotti għall-fini tat-
testijiet ġenetiċi m’għandhomx iwaqqfu 
lill-Istati Membri milli jżommu jew 
jintroduċu, għal raġunijiet ta’ protezzjoni 
tas-saħħa jew ta’ ordni pubbliku, 
leġiżlazzjoni nazzjonali aktar stretta f’dan 
il-qasam.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan il-kapitolu ġdid jirreferi għal talbiet li ilhom isiru mill-Parlament Ewropew u minn 
istituzzjonijiet internazzjonali oħra bħall-Kunsill tal-Ewropa u l-OECD. It-testijiet ġenetiċi 
għandhom isiru minn professjonisti mediċi wara konsulazzjoni ġenetika xierqa. Il-kunsens 
infurmat huwa prerogattiva tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u għalhekk għandu 
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jiddaħħal fil-leġiżlazzjoni.

Emenda 144
Peter Liese, Alda Sousa, Christel Schaldemose, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a

1. Apparat jista’ jintuża biss għall-iskop 
ta’ test ġenetiku jekk l-indikazzjoni 
tingħata minn persuni ammessi għall-
professjoni medika taħt il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali applikabbli wara 
konsultazzjoni personali.
2. Apparat jista’ jintuża biss għall-finijiet 
ta’ test ġenetiku b’mod li d-drittijiet, is-
sikurezza u l-benessri tas-suġġetti jitħarsu 
u d-dejta klinika ġenerata matul l-ittestjar 
ġenetiku se jkunu affidabbli u sodi.
3. Informazzjoni. Qabel ma apparat 
jintuża għall-fini ta’ test ġenetiku, il-
persuna msemmija fil-paragrafu 1 
għandha tagħti lill-persuna konċernata 
informazzjoni xierqa dwar in-natura, is-
sinifikat u l-implikazzjonijiet tat-test 
ġenetiku.
4. Konsulenza ġenetika. Konsulenza 
ġenetika adattata hija mandatorja qabel 
tuża apparat għall-fini ta’ ttestjar ta’
previżjoni u prenatali u wara li 
kundizzjoni ġenetika tkun ġiet 
djanjostikata.  Għandha tinkludi l-aspetti 
mediċi, etiċi, soċjali, psikoloġiċi u legali u 
għandha tkun indirizzata minn tobba 
kkwalifikati fil-konsulenza ġenetika.
Il-forma u d-dettall tal-konsulenza 
ġenetika għandha tkun definita skont l-
implikazzjonijiet tar-riżultati tat-test u s-
sinifikat tagħha għall-persuna jew il-
membri tal-familja tiegħu jew tagħha, 
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inklużi implikazzjonijiet possibbli rigward 
l-għażliet ta’ prokreazzjoni.
5. Approvazzjoni. Apparat jista’ jintuża 
biss għall-fini ta’ test ġenetiku jekk il-
persuna tkun tat kunsens liberu u 
infurmat biex jintuża. Il-kunsens irid 
jingħata espliċitament u bil-kitba. Jista’
jkun revokat fi kwalunkwe ħin bil-miktub 
jew bil-fomm.
6. Ittestjar tal-minuri. Fil-każ ta’ minuri, 
għandu jinkiseb il-kunsens infurmat tal-
ġenituri jew tar-rappreżentant legali. il-
kunsens għandu jkun jirrappreżenta x-
xewqa preżunta tal-minuri u jista’ jkun 
revokat f’kull żmien mingħajr detriment 
għall-minuri. Fil-każ ta’ adulti 
inkapaċitati li ma jistgħux jagħtu kunsens 
legali infurmat, il-kunsens infurmat tar-
rappreżentat legali għandu jinkiseb; il-
kunsens għandu jkun jirrappreżenta x-
xewqa preżunta u jista’ jkun revokat 
f’kull żmien mingħajr detriment għall-
persuna.
Apparati li jbassru kundizzjoni ġenetika li 
għandha implikazzjonijiet għall-mard fil-
ħajja adulta jew fl-ippjanar tal-familja 
m’għandhomx jintużaw fuq il-minuri 
sakemm mezzi preventivi ma jkunux 
disponibbli qabel ma jilħqu l-età meta l-
persuna ttestjata tkun tista’ tagħti l-
kunsens.

7. Apparat jista’ jintuża biss għad-
determinazzjoni tas-sess b’rabta ma’
dijanjosi qabel it-twelid, jekk id-
determinazzjoni tissodisfa skop mediku u 
jekk ikun hemm riskju ta’ mard ereditarju 
serju speċifiku għas-sessi. Permezz ta’
deroga tal-Artikolu 2(1) u (2) dan japplika 
wkoll għall-prodotti li ma jkunux 
maħsuba biex jissodisfaw skop mediku 
speċifiku.
8. Id-dispożizzjonijiet ta’ dan l-Artikolu 
dwar l-użu tal-apparat għall-fini tat-
testijiet ġenetiċi ma jwaqqfux lill-Istati 
Membri milli jżommu jew jintroduċu, 
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għal raġunijiet ta’ protezjzoni tas-saħħa 
jew ta’ ordni pubbliku, leġiżlazzjoni 
nazzjonali aktar stretta f’dan il-qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-element ġdid fil-paragrafu 5 imqabbel mal-kliem fl-abbozz tar-rapport (Emenda 30). Din l-
emenda tikkjarifika wkoll l-iskop tal-Artikolu 4a paragrafu 4 wara konsultazzjoni max-
shadows u l-esperti. Jeħtieġ li jiġi ċċarat li konsulenza ġenetika konsultattiva mhix 
obbligatorja meta tikkonferma biss djanjosi speċifika u hija wkoll mhux meħtieġa għal 
testijiet dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi jew meta t-test ġenetiku juri riżultat normali.

Emenda 145
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Mingħajr ħsara għal-leġiżlazzjoni 
nazzjonali li tirrigwarda l-eżerċizzju tal-
professjoni medika, apparat li ma 
jitqiegħedx fis-suq iżda li jintuża fil-
kuntest ta’ attività kummerċjali biex 
jingħata servizz dijanjostiku jew 
terapewtiku permezz tas-servizzi tas-
soċjetà tal-informazzjoni kif iddefinit fl-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 98/34/KE jew 
b’mezzi oħra ta’ komunikazzjoni lil 
persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-
Unjoni, għandu jkun konformi ma’ dan ir-
Regolament.

2. Apparat li ma jitqiegħedx fis-suq iżda li 
jintuża fil-kuntest ta’ attività kummerċjali 
biex jingħata servizz dijanjostiku jew 
terapewtiku permezz ta’ kull mezz ta’
komunikazzjoni (inkluż permezz ta’
servizzi tas-soċjetà tal-informazzjoni) lil 
persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-
Unjoni, għandu jkun konformi ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 146
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fornituri ta’ servizzi li jipprovdu 
mezzi ta’ komunikazzjoni mill-bogħod 
għandhom ikunu obbligati, meta jiġu 
mitluba mill-awtorità kompetenti, li 
jiddivulgaw id-dettalji tal-entitajiet 
involuti fil-bejgħ mill-bogħod.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Emenda 147
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Għandu jkun hemm projbizzjoni tat-
tqegħid fuq is-suq, tad-distribuzzjoni, tal-
konsenja u tad-disponibbiltà ta’ prodotti li 
isimhom, l-ittikkettjar jew l-istruzzjonijiet 
għall-użu jistgħu jingannaw fir-rigward 
tal-karatteristiċi u l-effetti tal-prodott billi:
a) jatribwixxu karatteristiċi, funzjonijiet u 
effetti tal-prodott li l-prodott m’għandux; 
b) joħolqu l-impressjoni żbaljata li 
trattament jew dijanjożi bl-użu tal-prodott 
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tkun suċċess żgur, jew jonqos milli 
jinforma b’riskju probabbli assoċjat mal-
użu tal-prodott skont l-użu intiż minnu 
jew għal perjodu itwal milli antiċipat;
c) jissuġġerixxi użu jew karatteristiċi tal-
prodott li mhumiex dawk dikjarati meta 
saret il-valutazzjoni tal-konformità.
Materjali promozzjonali, 
preżentazzjonijiet u informazzjoni dwar il-
prodotti m’għandhomx jingannaw bil-
mod imsemmi fl-ewwel sentenza.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Emenda 148
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
L-Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati 
jew fejn l-istandards armonizzati rilevanti 
mhumiex biżżejjed, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta 
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni (CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali dwar is-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evidenza 
klinika u s-segwitu ta’ wara l-

1. Għal apparati tal-Klassi D u kif 
meħtieġ għal apparat dijanjostiku għal 
finijiet terapewtiċi, fejn ma jeżistux 
standards armonizzati jew fejn hemm 
ħtieġa li jiġu indirizzati 
preokkupazzjonijiet rigward is-saħħa 
pubblika il-Kummissjoni għandha tingħata 
s-setgħa li tadotta speċifikazzjonijiet 
tekniċi komuni (CTS) fir-rigward tar-
rekwiżiti ġenerali dwar is-sikurezza u l-
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kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-
Anness XII. Is-STK għandhom jiġu 
adottati permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’
eżami msemmija fl-Artikolu 84(3).

prestazzjoni stipulati fl-Anness I, id-
dokumentazzjoni teknika stipulata fl-
Anness II jew l-evidenza klinika u s-
segwitu ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni 
stipulati fl-Anness XII. Is-STK għandhom 
jiġu adottati permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’
eżami msemmija fl-Artikolu 84(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.

Emenda 149
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a.  L-esperti xjentifiċi rilevanti minn 
bosta partijiet interessati għandhom 
ikunu involuti fl-abbozzar tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-kuntest ta’ trasferiment mill-proċess ta’ konsultazzjoni għall-iżvilupp ta’
Speċifikazzjonijiet Tekniċi Komuni għal testijiet dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi, irid jiġi 
żgurat li l-esperti mill-partijiet interessati kollha jkunu involuti. B’mod partikolari, għall-
iżvilupp tal-STK dwar it-testijiet dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi, l-esperti mis-settur IVD
kif ukoll mill-awtoritajiet kompetenti għall-prodotti mediċinali u/jew mill-EMA għandhom 
ikunu involuti. 
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Emenda 150
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-manifatturi għandhom ifasslu d-
dokumentazzjoni teknika li għandha 
tippermetti l-valutazzjoni tal-konformità 
tal-apparat mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. Id-dokumentazzjoni għandha 
tinkludi l-elementi stipulati fl-Anness II.

2. Il-manifatturi għandhom ifasslu d-
dokumentazzjoni teknika li għandha 
tippermetti l-valutazzjoni tal-konformità
tal-apparat mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament. Id-dokumentazzjoni għandha 
tinkludi l-elementi stipulati fl-Anness II u 
għandhom ikunu aċċessibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dejta teknika u evidenza klinika mressqa mill-manufatturi għandha tkun disponibbli 
pubblikament biex jiggarantixxu prodotti sikuri u ta’ kwalità lill-konsumatur.

Emenda 151
Milan Cabrnoch

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 b’konformità mal-
Artikolu 85 filwaqt li temenda jew 
tissupplimenta, fid-dawl tal-progress 
tekniku, l-elementi fid-dokumentazzjoni 
teknika stabbilita fl-Anness II.

imħassar

Or. cs
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Emenda 152
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-apparat għall-awtottestjar jew għall-
ittestjar qrib il-pazjent, l-informazzjoni li 
għandha tingħata skont it-Taqsima 17 tal-
Anness I għandha tingħata fil-lingwa jew 
lingwi tal-Istat Membru fejn l-apparat 
jilħaq lill-utent li għalih ikun maħsub.

Għall-apparat għall-awtottestjar jew għall-
ittestjar qrib il-pazjent, l-informazzjoni li 
għandha tkun tinftiehem faċilment u
tingħata skont it-Taqsima 17 tal-Anness I 
għandha tingħata fil-lingwa jew lingwi tal-
Istat Membru fejn l-apparat jilħaq lill-utent 
li għalih ikun maħsub.

Or. en

Emenda 153
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’
dan ir-Regolament għandhom minnufih 
jieħdu l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex 
dak il-prodott isir konformi, jirtirawh jew 
jiġbruh lura, kif ikun xieraq. Dawn 
għandhom jinfurmaw lid-distributuri u, 
fejn ikun applikabbli, lir-rappreżentant 
awtorizzat kif xieraq.

8. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’
dan ir-Regolament għandhom minnufih 
jieħdu l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex 
dak il-prodott isir konformi, jirtirawh jew 
jiġbruh lura, kif ikun xieraq. Dawn 
għandhom jinfurmaw lid-distributuri, lill-
importaturi u, fejn ikun applikabbli, lir-
rappreżentant awtorizzat kif xieraq.

Or. cs

Emenda 154
Antonyia Parvanova
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’
dan ir-Regolament għandhom minnufih 
jieħdu l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex 
dak il-prodott isir konformi, jirtirawh jew 
jiġbruh lura, kif ikun xieraq. Dawn 
għandhom jinfurmaw lid-distributuri u, 
fejn ikun applikabbli, lir-rappreżentant 
awtorizzat kif xieraq.

8. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’
dan ir-Regolament għandhom minnufih
jieħdu l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex 
dak il-prodott isir konformi, jirtirawh jew 
jiġbruh lura, kif ikun xieraq. Dawn 
għandhom jinfurmaw lill-awtorità 
nazzjonali kompetenti responsabbli, lid-
distributuri u, fejn ikun applikabbli, lir-
rappreżentant awtorizzat kif xieraq.

Or. en

Emenda 155
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-manifatturi għandhom, b’risposta għal 
talba motivata minn awtorità kompetenti, 
jipprovduha bl-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru 
l-konformità tal-apparat, b’lingwa uffiċjali 
tal-Unjoni li tista’ tinftiehem faċilment 
minn dik l-awtorità. Huma għandhom 
jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, wara talba 
tagħha, fir-rigward ta’ kull azzjoni 
korrettiva meħuda biex jiġu eliminati r-
riskji ppreżentati mill-apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq jew fis-servizz.

9. Il-manifatturi għandhom, b’risposta għal 
talba motivata minn awtorità kompetenti, 
jipprovduha bl-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru 
l-konformità tal-apparat, b’lingwa uffiċjali 
tal-Unjoni li tista’ tinftiehem faċilment 
minn dik l-awtorità. Huma għandhom 
jikkooperaw ma’ dik l-awtorità, wara talba 
tagħha, fir-rigward ta’ kull azzjoni 
korrettiva meħuda biex jiġu eliminati r-
riskji ppreżentati mill-apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq jew fis-servizz.

Jekk jeżistu fatti li jagħtu raġuni biex 
wieħed jassumi li apparat mediku in vitro 
jkun ikkawża ħsara, l-utent potenzjalment 
milqut, is-suċċessur tiegħu fit-titolu, l-
assigurazzjoni obbligatorja tas-saħħa 
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tiegħu jew partijiet terzi oħra affettwati 
mill-ħsara jistgħu wkoll jitolbu l-
informazzjoni msemmija fis-sentenza 1 
mingħand il-manifattur jew mingħand ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu.
Dan id-dritt għall-informazzjoni għandu 
jeżisti wkoll, suġġett għall-kundizzjonijiet 
stabbiliti fis-sentenza 1, kontra l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
li huma responsabbli għas-sorveljanza 
tal-apparat mediku rispettiv, kif ukoll 
kontra xi korp notifikat li ħareġ iċ-
ċertifikat skont l-Artikolu 45 jew li kien 
involut b’xi mod ieħor fil-proċedura tal-
valutazzjoni tal-konformità tal-apparat 
mediku inkwistjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-utenti ma jkollhomx nuqqas ta’ aċċess ta’ informazzjoni li turi difett 
f’apparat mediku in vitro li jweġġa’ l-utenti, dan id-dritt il-ġdid għall-informazzjoni 
jirrimedja l-bilanċ għall-benefiċċju tal-utenti.

Emenda 156
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-manifatturi għandhom, b’risposta għal 
talba motivata minn awtorità kompetenti, 
jipprovduha bl-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru 
l-konformità tal-prodott, b’lingwa uffiċjali 
tal-Unjoni li tinftiehem faċilment minn dik 
l-awtorità. Huma għandhom jikkooperaw
ma’ dik l-awtorità, wara talba tagħha, fir-
rigward ta’ kull azzjoni korrettiva meħuda 
biex jiġu eliminati r-riskji ppreżentati mill-
apparat li jkunu qiegħdu fis-suq jew fis-
servizz.

9. Il-manifatturi għandhom, b’risposta għal 
talba motivata minn awtorità kompetenti
jew minn assoċjazzjoni jew istituzzjoni 
medika, jipprovduha bl-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru 
l-konformità tal-prodott, b’lingwa uffiċjali 
tal-Unjoni li tista’ tinftiehem faċilment
mill-applikant. Huma għandhom 
jikkooperaw mal-awtorità kompetenti, 
wara talba tagħha, fir-rigward ta’ kull 
azzjoni korrettiva meħuda biex jiġu 
eliminati r-riskji ppreżentati mill-apparat li 
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jkunu qiegħdu fis-suq jew fis-servizz.

Or. es

Emenda 157
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Il-manifattur tal-prodott għandu 
jkun responsabbli għall-prodott, għat-
twettiq ta’ valutazzjoni tal-konformità fuq 
il-prodott qabel jitqiegħed fis-suq, u għat-
tqegħid tal-prodott fis-suq. Jekk il-
manifattur ma jkunx la resident u lanqas 
ibbażat fi Stat Membru, din ir-
responsabbiltà għandha tittieħed mir-
rappreżentat awtorizzat għal dak il-
prodott. Fejn il-manifattur ma jkunx 
nominat bħala rappreżentant awtorizzat, 
jew fejn il-manifattur jew rappreżentant 
awtorizzat ma jkunx responsabbli għat-
tqegħid fis-suq tal-prodott, ir-
responsabbiltà għandha tittieħed mill-
entità li qiegħdet il-prodott fis-suq.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające, nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Emenda 158
Andrés Perelló Rodríguez
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Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Il-manifatturi ta’ apparati mediċi 
għandu jkollhom assigurazzjoni jew 
garanzija finanzjarja ekwivalenti biex 
tkopri kwalunkwe danni fuq is-saħħa 
minħabba problemi ta’ sigurtà tal-
apparati finanzjarji. 
Il-manifatturi għandhom iħallsu l-ispejjeż 
li jikkawżaw lis-sistema tas-saħħa għat-
trattamenti, interventi u proċeduri 
dijanjostiċi li jsiru fuq il-pazjenti bħala 
konsegwenza ta’ difett jew ħsara teknika 
tal-apparati mediċi determinati mill-
awtoritajiet tas-saħħa jew mill-manifatturi 
stess.
Bl-istess mod, għandhom iħallsu l-ispejjeż 
għall-irtirar, it-tiswija jew is-sostituzzjoni 
tal-apparati li jirriżultaw minn dawn is-
sitwazzjonijiet

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-avvenimenti riċenti li seħħew bi proteżijiet tas-sider frawdolenti impjantati f’pazjenti li 
kellhom jirrikorru għal kirurġiji ta’ reviżjoni u proċeduri oħra ta’ monitoraġġ jew dijanjostiċi 
li jiswew il-flus, issottolinjaw il-bżonn għal previżjoni legali li tippermetti li l-manifatturi 
jintalbu li jkollhom assigurazzjoni li tkopri d-danni li jikkawżaw lill-pazjenti u jħallsu l-
ispejjeż li jikkawżaw lis-sistemi tas-saħħa.

Emenda 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 10a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Il-manifatturi ta’ apparati mediċi 
għandu jkollhom assigurazzjoni jew 
garanzija finanzjarja ekwivalenti biex 
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tkopri kwalunkwe danni fuq is-saħħa 
minħabba problemi ta’ sigurtà tal-
apparati mediċi. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-avvenimenti riċenti li seħħew bi proteżijiet tas-sider frawdolenti impjantati f’pazjenti li 
kellhom jirrikorru għal kirurġiji ta’ reviżjoni u proċeduri oħra ta’ monitoraġġ jew dijanjostiċi 
li jiswew il-flus, issottolinjaw il-bżonn għal previżjoni legali li tippermetti li l-manifatturi 
jintalbu li jkollhom assigurazzjoni li tkopri d-danni li jikkawżaw lill-pazjenti u jħallsu l-
ispejjeż li jikkawżaw lis-sistemi tas-saħħa.

Emenda 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 10b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10b. Il-manifatturi għandhom iħallsu l-
ispejjeż li jikkawżaw lis-sistema tas-saħħa 
għal trattamenti, interventi u proċeduri 
dijanjostiċi għall-pazjenti bħala 
konsegwenza ta’ difett jew ħsara teknika 
tal-apparati mediċi determinati mill-
awtoritajiet tas-saħħa jew mill-manifatturi 
stess.
Bl-istess mod, għandhom iħallsu l-ispejjeż 
għall-irtirar, it-tiswija jew is-sostituzzjoni 
tal-apparati li jirriżultaw minn dawn is-
sitwazzjonijiet

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-avvenimenti riċenti li seħħew bi proteżijiet tas-sider frawdolenti impjantati f’pazjenti li 
kellhom jirrikorru għal kirurġiji ta’ reviżjoni u proċeduri oħra ta’ monitoraġġ jew dijanjostiċi 
li jiswew il-flus, issottolinjaw il-bżonn għal previżjoni legali li tippermetti li l-manifatturi 
jintalbu li jkollhom assigurazzjoni li tkopri d-danni li jikkawżaw lill-pazjenti u jħallsu l-
ispejjeż li jikkawżaw lis-sistemi tas-saħħa.
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Emenda 161
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a

Biex ikun żgurat li l-pazjenti milquta 
jkunu kumpensati għal kwalunkwe danni 
u biex jevitaw l-insolvenza tal-manifattur, 
il-manifatturi għandhom ikunu obbligati 
li jieħdu assigurazzjoni ta’ responsabbiltà 
b’kopertura suffiċjenti minima.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Assigurazzjoni ta’ responsabbiltà b’kopertura minima suffiċjenti tiżgura li r-riskju tal-ħsara 
kif ukoll ir-riskju tal-insolvenza tal-manifattur ikunu evitati mill-pazjenti korruti u l-pagaturi 
responsabbli għall-ispiża tat-trattament.

Emenda 162
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din il-ħatra għandha tkun valida biss 
jekk tiġi aċċettata bil-miktub mir-
rappreżentant awtorizzat u għandha tkun 
effettiva tal-anqas għall-apparat kollu tal-
grupp tal-istess apparat ġeneriku.

2. Din il-ħatra għandha tkun valida biss 
jekk tiġi aċċettata bil-miktub mir-
rappreżentant awtorizzat.

Or. cs

Emenda 163
Milan Cabrnoch
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Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) iżomm id-dokumentazzjoni teknika, id-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u, jekk 
ikun applikabbli, kopja taċ-ċertifikat 
rilevanti inkluż kull suppliment maħruġ 
skont l-Artikolu 43 li jkun disponibbli 
għall-awtoritajiet kompetenti għall-perjodu 
msemmi fl-Artikolu 8(4);

(a) iżomm sommarju tad-dokumentazzjoni
teknika, id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-
UE u, jekk ikun applikabbli, kopja taċ-
ċertifikat rilevanti inkluż kull suppliment 
maħruġ skont l-Artikolu 43 li jkun 
disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
għall-perjodu msemmi fl-Artikolu 8(4);

Or. cs

Emenda 164
Milan Cabrnoch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. cs

Emenda 165
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn importatur iqis jew għandu raġuni 
biex jemmen li apparat mhuwiex konformi 
mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, dan 
ma għandux iqiegħed l-apparat fis-suq 
qabel ma’ dan ikun sar konformi. Meta l-

Fejn importatur iqis li apparat mhuwiex 
konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament jew jippreżenta riskju, l-
importatur għandu jinforma b’dan lill-
manifattur u lir-rappreżentant awtorizzat 
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apparat jippreżenta riskju, l-importatur 
għandu jinforma b’dan lill-manifattur u lir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu, kif ukoll 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru
fejn huwa stabbilit.

tiegħu, kif ukoll lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru, u għandu jqiegħed l-
apparat fis-suq biss bi ftehim mal-
manifattur.

Or. cs

Emenda 166
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-importaturi għandhom jindikaw 
isimhom, l-isem kummerċjali rreġistrat 
jew il-marka kummerċjali rreġistrata u l-
indirizz tal-post tan-negozju rreġistrat 
tagħhom fejn jistgħu jiġu kkuntattjati u 
jista’ jiġi stabbilit il-post fejn jinsabu, fuq 
l-apparat jew fuq l-imballaġġ tiegħu jew 
f’dokument li jakkumpanjaw l-apparat. 
Huma għandhom jiżguraw li kull tikketta 
addizzjonali ma tgħattix xi informazzjoni 
fuq it-tiketta pprovduta mill-manifattur.

3. L-importaturi għandhom jiżguraw li l-
apparat tagħhom ikun irreġistrat fis-
sistema elettronika skont l-Artikolu 23(2).

Or. cs

Emenda 167
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-importaturi għandhom jiżguraw li, 
waqt li l-apparat ikun taħt ir-
responsabbiltà tagħhom, il-kundizzjonijiet
ta’ ħżin jew trasport ma jipperikolawx il-
konformità tiegħu mar-rekwiżiti ġenerali 

5. Fejn jitqies li hu xieraq fir-rigward tar-
riskji ppreżentati minn apparat, l-
importaturi għandhom jinvestigaw u 
jżommu reġistru tal-ilmenti, ta’ prodotti li 
mhumiex konformi u ta’ każijiet fejn 
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tas-sikurezza u l-prestazzjoni stabbiliti fl-
Anness I.

prodott jiġi rtirat mis-suq jew miċ-
ċirkolazzjoni, u għandhom jinnotifikaw 
b’dan lill-manifattur, lir-rappreżentant 
awtorizzat u lid-distributuri.

Or. cs

Emenda 168
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Fejn jitqies li hu xieraq fir-rigward tar-
riskji ppreżentati minn apparat, l-
importaturi għandhom, sabiex jipproteġu 
s-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti u l-
utenti, 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 jitneħħew, u 
għandhom iżommu lill-manifattur, lir-
rappreżentant awtorizzat u lid-distributuri 
infurmati dwar tali monitoraġġ.

6. Il-manifatturi li jqisu jew għandhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’
dan ir-Regolament għandhom jinfurmaw 
lill-manifattur u lir-rappreżentant 
awtorizzat. Meta l-apparat jippreżenta 
riskju, huma għandhom jinfurmaw ukoll 
minnufih lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri fejn ikunu għamlu l-
apparat disponibbli u, jekk ikun 
applikabbli, il-korp notifikat li jkun ħareġ 
ċertifikat skont l-Artikolu 43 għall-
apparat inkwistjoni, billi jagħtu dettalji, 
partikolarment, dwar in-nuqqas ta’
konformità u dwar kull azzjoni korrettiva 
meħuda.

Or. cs

Emenda 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Qabel ma jagħmlu apparat disponibbli fis- Qabel ma jagħmlu apparat disponibbli fis-
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suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw 
li r-rekwiżiti li ġejjin ikunu ntlaħqu:

suq għall-ewwel darba, id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li r-rekwiżiti li 
ġejjin ikunu ntlaħqu:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-distributur huwa responsabbli għas-sigurtà tal-prodott fil-katina tal-provvista. Is-sigurtà 
tal-prodott jew il-kompletezza tad-dokumenti taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-manifattur jew 
tal-importatur.

Emenda 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li l-prodott ikun akkumpanjat mill-
informazzjoni li għandha tingħata mill-
manifattur skont l-Artikolu 8(7);

(b) sakemm mhix ipprovduta dikjarazzjoni 
ta’ konformità tal-manifattur jew tal-
importatur il-prodott għandu jkun
akkumpanjat mill-informazzjoni li għandha 
tingħata mill-manifattur skont l-
Artikolu 8(7);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-distributur huwa responsabbli għas-sigurtà tal-prodott fil-katina tal-provvista. Is-sigurtà 
tal-prodott jew il-kompletezza tad-dokumenti taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-manifattur jew 
tal-importatur.

Emenda 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li l-manifattur u, fejn applikabbli, l- (c) li l-manifattur u, fejn applikabbli, l-
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importatur ikunu kkonformaw mar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 22 u l-
Artikolu 11(3) rispettivament.

importatur ikunu kkonformaw mar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 11(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-distributur huwa responsabbli għas-sigurtà tal-prodott fil-katina tal-provvista. Is-sigurtà 
tal-prodott jew il-kompletezza tad-dokumenti taqa’ taħt ir-responsabbiltà tal-manifattur jew 
tal-importatur.

Emenda 172
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn distributur iqis jew għandu raġuni 
biex jemmen li apparat ma jkunx konformi 
mar-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament, dan 
ma għandux iqiegħed l-apparat fis-suq 
qabel ma dan ikun sar konformi. Fejn l-
apparat jippreżenta riskju, l-importatur
għandu jinforma b’dan lill-manifattur u, 
fejn applikabbli, lir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu, kif ukoll lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun 
stabbilit.

Fejn distributur iqis li apparat mhuwiex
konformi mar-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament jew jippreżenta riskju, id-
distributur għandu jinforma b’dan lill-
manifattur u lir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu, kif ukoll lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru, u għandu jqiegħed l-
apparat fis-suq biss bi ftehim mal-
manifattur.

Or. cs

Emenda 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 

4. Id-distributuri li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
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qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’
dan ir-Regolament għandhom jinfurmaw 
minnufih lill-manifattur u, fejn ikun 
applikabbli, lir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu u lill-importatur u jiżguraw li 
tittieħed l-azzjoni korrettiva neċessarja 
biex, jekk ikun xieraq, l-apparat isir 
konformi, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura. Meta 
l-apparat jippreżenta riskju, huma 
għandhom ukoll jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
fejn ikunu għamlu l-apparat disponibbli, 
filwaqt li jagħtu d-dettalji, partikolarment, 
dwar in-nuqqas ta’ konformità u dwar kull 
azzjoni korrettiva li tittieħed.

qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’
dan ir-Regolament għandhom jinfurmaw 
minnufih lill-manifattur u, fejn ikun 
applikabbli, lir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu u lill-importatur u jiżguraw fil-
qasam tal-attività tagħhom li tittieħed l-
azzjoni korrettiva neċessarja biex, jekk 
ikun xieraq, l-apparat isir konformi, jiġi 
rtirat jew jissejjaħ lura. Meta l-apparat 
jippreżenta riskju, huma għandhom ukoll 
jinfurmaw minnufih lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri fejn ikunu 
għamlu l-apparat disponibbli, filwaqt li 
jagħtu d-dettalji, partikolarment, dwar in-
nuqqas ta’ konformità u dwar kull azzjoni 
korrettiva li tittieħed.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni bejn it-tipi differenti ta’ parteċipanti fil-katina tal-provvista.

Emenda 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-distributuri 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, fejn ikun 
applikabbli, lir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu u lill-importatur u jiżguraw li 
tittieħed l-azzjoni korrettiva neċessarja 
biex, jekk ikun xieraq, l-apparat isir 
konformi, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura. Meta 
l-apparat jippreżenta riskju, huma 
għandhom ukoll jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
fejn ikunu għamlu l-apparat disponibbli, 

4. Id-distributuri 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, fejn ikun 
applikabbli, lir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu u lill-importatur u jiżguraw li, fil-
limiti tal-attivitajiet rispettivi tagħhom, 
tittieħed l-azzjoni korrettiva neċessarja 
biex, jekk ikun xieraq, l-apparat isir 
konformi, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura. Meta 
l-apparat jippreżenta riskju, huma 
għandhom ukoll jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
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filwaqt li jagħtu d-dettalji, partikolarment, 
dwar in-nuqqas ta’ konformità u dwar kull 
azzjoni korrettiva li tittieħed.

fejn ikunu għamlu l-apparat disponibbli, 
filwaqt li jagħtu d-dettalji, partikolarment, 
dwar in-nuqqas ta’ konformità u dwar kull 
azzjoni korrettiva li tittieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta ma tiddistingwix bejn ir-rwoli u r-responsabbiltajiet differenti tal-partijiet 
interessati involuti fil-katina tal-provvista tal-apparat mediku dijanjostiku in vitro. Id-
distributuri kollha għandhom l-istess obbligi, li wħud minnhom fil-prattika mhumiex fattibbli. 
Din il-proposta torbot l-obbligu mal-attività mwettqa mid-distributur. Din l-emenda tadotta l-
approċċ fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament 18/2002 dwar is-Sikurezza fl-Ikel.

Emenda 175
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Id-distributuri għandhom, b’risposta 
għal talba minn awtorità kompetenti, 
jipprovduha bl-informazzjoni u bid-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex 
juru l-konformità ta’ apparat. Dan l-
obbligu għandu jitqies li ġie ssodisfat 
meta r-rappreżentant awtorizzat għall-
apparat inkwistjoni, fejn ikun applikabbli, 
jipprovdi l-informazzjoni meħtieġa. Id-
distributuri għandhom jikkooperaw mal-
awtoritajiet nazzjonali kompetenti, b’talba 
tagħhom, fir-rigward ta’ kull azzjoni 
meħuda biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-apparat li huma jkunu 
qiegħdu fis-suq.

6. Id-distributuri għandhom jikkooperaw 
mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti, 
b’talba tagħhom, fir-rigward ta’ kull 
azzjoni meħuda biex jiġu eliminati r-riskji 
ppreżentati mill-apparat li huma jkunu 
qiegħdu fis-suq.

Or. cs

Emenda 176
Anna Rosbach
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Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) diploma, ċertifikat jew evidenza oħra 
ta’ kwalifika formali mogħtija meta jitlesta 
grad universitarju jew kors ta’ studju 
ekwivalenti, fix-xjenzi naturali, il-
mediċina, il-farmaċewtika, l-inġinerija jew 
dixxiplina rilevanti oħra, u mill-anqas
sentejn esperjenza professjonali f’affarijiet 
regolatorji jew f’sistemi ta’ ġestjoni tal-
kwalità relatati mal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro;

(a) diploma, ċertifikat jew evidenza oħra 
ta’ kwalifika formali mogħtija meta jitlesta 
grad universitarju jew kors ta’ studju 
ekwivalenti fil-livell universitarju, fix-
xjenzi naturali, il-mediċina, il-
farmaċewtika, l-inġinerija jew dixxiplina 
rilevanti oħra, u mill-anqas ħames snin
esperjenza professjonali f’affarijiet 
regolatorji jew f’sistemi ta’ ġestjoni tal-
kwalità relatati mal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid ikun żgurat li d-diploma jew iċ-ċertifikat tal-persuna kwalifikata jkunu ta’ livell għoli 
biżżejjed. Barra minn hekk, sentejn ta’ esperjenza fl-industrija ma jiggarantux livell 
suffiċjenti ta’ “għarfien espert”.

Emenda 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) diploma, ċertifikat jew evidenza oħra 
ta’ kwalifika formali mogħtija meta jitlesta 
grad universitarju jew kors ta’ studju 
ekwivalenti, fix-xjenzi naturali, il-
mediċina, il-farmaċewtika, l-inġinerija jew 
dixxiplina rilevanti oħra, u mill-anqas 
sentejn esperjenza professjonali 
f’affarijiet regolatorji jew f’sistemi ta’
ġestjoni tal-kwalità relatati mal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro;

(a) diploma, ċertifikat jew evidenza oħra 
ta’ kwalifika formali mogħtija meta jitlesta 
grad universitarju jew kors ta’ studju 
ekwivalenti, fix-xjenzi naturali, il-
mediċina, il-farmaċewtika, l-inġinerija jew 
dixxiplina rilevanti oħra;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-istituzzjoni ta’ persuna kwalifikata ma teżistix fid-Direttiva attwali. Din timponi piż ġdid 
għall-kumpaniji, speċjalment għall-SMEs. Dan huwa meħtieġ iżda m’għandniex immorru lil 
hinn mis-sitwazzjoni fl-Istati Membri l-aktar avvanzati.

Emenda 178
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħames snin ta’ esperjenza professjonali 
f’affarijiet regolatorji jew f’sistemi ta’
ġestjoni tal-kwalità relatati mal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro.

(b) 10 snin ta’ esperjenza professjonali 
f’affarijiet regolatorji jew f’sistemi ta’
ġestjoni tal-kwalità relatati mal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro kif ukoll 
għarfien fil-fond ippruvat kemm tal-
qasam terapewtiku kif ukoll tat-tip ta’
prodott/i ikkonċernat/i.

Or. en

Emenda 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħames snin ta’ esperjenza professjonali 
f’affarijiet regolatorji jew f’sistemi ta’
ġestjoni tal-kwalità relatati mal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro.

(b) sentejn  ta’ esperjenza professjonali 
f’affarijiet regolatorji jew f’sistemi ta’
ġestjoni tal-kwalità relatati mal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istituzzjoni ta’ persuna kwalifikata ma teżistix fid-Direttiva attwali. Din timponi piż ġdid 
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għall-kumpaniji, speċjalment għall-SMEs. Dan huwa meħtieġ iżda m’għandniex immorru lil 
hinn mis-sitwazzjoni fl-Istati Membri l-aktar avvanzati.

Emenda 180
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) diploma, ċertifikat jew evidenza oħra 
ta’ kwalifika formali mogħtija meta jitlesta 
grad universitarju jew kors ta’ studju 
ekwivalenti, fil-liġi, fix-xjenzi naturali, fil-
mediċina, fil-farmaċewtika, fl-inġinerija 
jew f’dixxiplina rilevanti oħra, u mill-anqas
sentejn esperjenza professjonali f’affarijiet 
regolatorji jew f’sistemi ta’ ġestjoni tal-
kwalità relatati mal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro;

(a) diploma, ċertifikat jew evidenza oħra 
ta’ kwalifika formali mogħtija meta jitlesta 
grad universitarju jew kors ta’ studju 
ekwivalenti fil-livell universitarju, fix-
xjenzi naturali, il-mediċina, il-
farmaċewtika, l-inġinerija jew dixxiplina 
rilevanti oħra, u mill-anqas ħames snin
esperjenza professjonali f’affarijiet 
regolatorji jew f’sistemi ta’ ġestjoni tal-
kwalità relatati mal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Irid ikun żgurat li d-diploma jew iċ-ċertifikat tal-persuna kwalifikata jkunu ta’ livell għoli 
biżżejjed. Barra minn hekk, sentejn ta’ esperjenza fl-industrija ma jiggarantux livell 
suffiċjenti ta’ “għarfien espert”.

Emenda 181
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 13 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) ħames snin ta’ esperjenza professjonali 
f’affarijiet regolatorji jew f’sistemi ta’
ġestjoni tal-kwalità relatati mal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro.

(b) għaxar snin ta’ esperjenza professjonali 
f’affarijiet regolatorji jew f’sistemi ta’
ġestjoni tal-kwalità relatati mal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro kif ukoll 
għarfien fil-fond ippruvat kemm tal-
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qasam terapewtiku kif ukoll tat-tip ta’
prodott/i ikkonċernat/i.

Or. en

Emenda 182
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 14 - paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Distributuri jew affiljati li jwettqu –
f’isem il-manifattur – waħda jew ħafna 
mill-attivitajiet imsemmija fil-paragrafu 2 
punti (a) u (b) – huma eżenti minn 
rekwiżiti addizzjonali skont il-punti (3) u 
(4).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hersteller vertreiben Ihre Produkte in den einzelnen Mitgliedsstaaten über 
Tochtergesellschaften oder Händler. Diese erfüllen im Auftrag des Herstellers auch 
Tätigkeiten nach Artikel 14, Nr. 2. im Auftrag und in Abstimmung mit dem Hersteller.  
Zusätzliche Anforderungen an eine Kennzeichnung dieser Tätigkeit,  an das Verfahren und 
Mitteilungen an den Hersteller und die Behörden sind in diesem Falle nicht gerechtfertigt und 
führen zu erheblichen Kosten.

Emenda 183
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a

L-għoti tal-marka CE jkun segwit mill-
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pubblikazzjoni ta’ sommarju li jiddeskrivi 
l-bażi għall-għoti tal-marka CE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-għoti tal-marka CE minn korpi notifikati għandu jkun ġustifikat b’mod sommarju li jispjega 
r-raġuni għall-għoti tal-aċċess għas-suq.

Emenda 184
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 3 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu III Kapitolu VII 

L-identifikazzjoni u t-traċċabbiltà tal-
apparat, ir-reġistrazzjoni tal-apparat u tal-
operaturi ekonomiċi, sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni, il-bank tad-dejta 
Ewropew dwar l-apparat mediku

L-identifikazzjoni u t-traċċabbiltà tal-
apparat, ir-reġistrazzjoni tal-apparat u tal-
operaturi ekonomiċi, sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni, il-bank tad-dejta 
Ewropew dwar l-apparat mediku

Or. en

Emenda 185
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għall-apparat, għajr dak għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, l-operaturi 
ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu 
jidentifikaw dawn li ġejjin, għall-perjodu 
msemmi fl-Artikolu 8(4):

Għall-apparat, għajr dak għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, l-operaturi 
ekonomiċi għandhom ikunu jistgħu 
jidentifikaw dawn li ġejjin, għal perjodu 
ta’ 10 snin:

Or. cs
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Emenda 186
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kull istituzzjoni tas-saħħa jew 
professjonist tal-kura tas-saħħa li lilu jkunu 
fornew apparat.

(c) kull organizzazzjoni  jew professjonist 
tal-kura tas-saħħa li lilu jkunu fornew 
apparat.

Or. en

Emenda 187
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 2 – punt e – subpunt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) topera s-sistema tagħha għall-assenjar 
tal-UDIs għall-perjodu li għandu jiġi 
determinat fil-ħatra li għandha tkun tal-
anqas tliet snin wara l-ħatra tagħha;

(i) topera s-sistema tagħha għall-assenjar 
tal-UDIs għall-perjodu li għandu jiġi 
determinat fil-ħatra li għandha tkun tal-
anqas ħames snin wara l-ħatra tagħha;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Sistema UDI hija komponent vitali tas-sistema Regolatorja ġdida, u l-fornituri tal-UDIs 
għandhom jiżguraw livell ogħla ta’ permanenza lir-rwol tagħhom

Emenda 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 8 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-kompattibilità ma’ sistemi ta’
identifikazzjoni għal prodotti mediċi li 
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diġà jinsabu fis-suq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal proċess bla xkiel huwa importanti, li s-sistemi għat-traċċabilità huma teknikament 
kompatibbli.

Emenda 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 8 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-kompatibilità ma’ sistemi ta’
traċċabilità oħra użati mill-partijiet 
interessati involuti mal-apparat mediku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa probabbli li sistema ta’ awtentikazzjoni medika elettronika se tkun stabbilita skont id-
Direttiva tal-Mediċini Ffalsifikati. Huwa importanti li s-sistemi għall-apparat mediku in vitro 
u l-mediċini jkunu kompatibbli, inkella dan se jġib miegħu piż konsiderevoli u possibbilment 
mhux maniġġabbli għall-aġenti tal-katina tal-provvista li jaħdmu biż-żewġ tipi ta’ prodotti. 

Emenda 190
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 23 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, b’kollaborazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tistabbilixxi u 
timmaniġġja sistema elettronika biex tiġbor 
u tipproċessa l-informazzjoni li hija 
meħtieġa u proporzjonata biex tiddeskrivi u 
tidentifika l-apparat u tidentifika l-

1. Il-Kummissjoni, b’kollaborazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tistabbilixxi u 
timmaniġġja sistema elettronika biex tiġbor 
u tipproċessa l-informazzjoni li hija 
meħtieġa u proporzjonata biex tiddeskrivi u 
tidentifika l-apparat u tidentifika l-
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manifattur u, fejn ikun applikabbli, lir-
rappreżentant awtorizzat u lill-importatur. 
Id-dettalji rigward l-informazzjoni li 
għandha tkun ippreżentata mill-operaturi 
ekonomiċi huma stipulati fil-Parti A tal-
Anness V.

manifattur u, fejn ikun applikabbli, lir-
rappreżentant awtorizzat u lill-importatur, 
u li tiżgura trasparenza u użu sikur u 
effettiv billi tagħmel disponibbli għall-
utenti evidenza attwali dwar il-validità 
klinika u, fejn applikabbli, l-utilità tal-
apparat.  Id-dettalji rigward l-
informazzjoni li għandha tkun ippreżentata 
mill-operaturi ekonomiċi huma stipulati fil-
Parti A tal-Anness V.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rwol prinċipali tas-sistema elettronika stabbilita mill-Kummissjoni huwa li tiżgura għarfien 
pubbliku permezz ta’ aċċess trasparenti għall-informazzjoni rigward il-validità klinika u l-
prestazzjoni sikura tal-apparati in-vitro.

Emenda 191
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ tal-apparat klassifikat bħala 
klassi C u D, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, il-manifattur 
għandu jħejji sommarju dwar is-sikurezza 
u l-prestazzjoni. Dan għandu jinkiteb b’tali 
mod li jkun ċar għall-utent li għalih ikun 
maħsub. L-abbozz ta’ dan is-sommarju
għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni li 
għandha tiġi ppreżentata lill-korp notifikat 
involut fil-valutazzjoni tal-konformità 
skont l-Artikolu 40 u għandu jkun validat 
minn dak il-korp.

1. Fil-każ tal-apparat klassifikat bħala 
klassi C u D, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, il-manifattur 
għandu jħejji rapport estensiv dwar is-
sikurezza u l-prestazzjoni. Dan għandu 
jinkiteb b’tali mod li jkun ċar għall-utent li 
għalih ikun maħsub. L-abbozz ta’ dan ir-
rapport estensiv għandu jkun parti mid-
dokumentazzjoni li għandha tiġi 
ppreżentata lill-korp notifikat involut fil-
valutazzjoni tal-konformità skont l-
Artikolu 40 u għandu jkun validat minn 
dak il-korp.

Or. en
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Emenda 192
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ tal-apparat klassifikat bħala 
klassi C u D, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, il-manifattur 
għandu jħejji sommarju dwar is-sikurezza 
u l-prestazzjoni. Dan għandu jinkiteb b’tali 
mod li jkun ċar għall-utent li għalih ikun 
maħsub. L-abbozz ta’ dan is-sommarju 
għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni li 
għandha tiġi ppreżentata lill-korp notifikat 
involut fil-valutazzjoni tal-konformità 
skont l-Artikolu 40 u għandu jkun validat 
minn dak il-korp.

1. Fil-każ tal-apparat klassifikat bħala 
klassi C u D, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, il-manifattur 
għandu jħejji sommarju dwar is-sikurezza 
u l-prestazzjoni. Dan għandu jkun 
disponibbli pubblikament u jinkiteb b’tali 
mod li jkun ċar għall-utent li għalih ikun 
maħsub. L-abbozz ta’ dan is-sommarju 
għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni li 
għandha tiġi ppreżentata lill-korp notifikat 
involut fil-valutazzjoni tal-konformità 
skont l-Artikolu 40 u għandu jkun validat 
minn dak il-korp.

Or. en

Emenda 193
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa u 
timmaniġġa l-bank tad-dejta Ewropew 
dwar l-apparat mediku (Eudamed) skont il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet stabbiliti fl-
Artikolu 27 tar-Regolament (UE) [Ref. tar-
Regolament futur dwar l-apparat mediku].

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa u 
timmaniġġa l-bank tad-dejta Ewropew 
dwar l-apparat mediku (Eudamed) skont il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet stabbiliti fl-
Artikolu 27 tar-Regolament (UE) [Ref. tar-
Regolament futur dwar l-apparat mediku] u 
tiżgura l-aċċess pubbliku għaliha.

Or. en



PE510.740v01-00 78/102 AM\935941MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm trasparenza sħiħa dwar il-kwalità tal-prodotti u biex juru l-użu sikur 
tagħhom, l-informazzjoni kollha rilevanti dwar is-sikurezza, il-prestazzjoni u l-inċidenti tal-
apparati in-vitro għandha tkun disponibbli pubblikament.

Emenda 194
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa u 
timmaniġġa l-bank tad-dejta Ewropew 
dwar l-apparat mediku (Eudamed) skont il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet stabbiliti fl-
Artikolu 27 tar-Regolament (UE) [Ref. tar-
Regolament futur dwar l-apparat mediku].

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa u 
timmaniġġa l-bank tad-dejta Ewropew 
dwar l-apparat mediku (Eudamed) skont il-
kundizzjonijiet u l-modalitajiet stabbiliti fl-
Artikolu 27 tar-Regolament (UE) [Ref. tar-
Regolament futur dwar l-apparat mediku].

Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
gruppi ta’ pazjenti u mal-professjonisti 
tas-saħħa meta tiżviluppa l-Bank tad-
Dejta Ewropew

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bank tad-Dejta Ewropew jipprovdi l-portal prinċipali li permezz tiegħu l-informazzjoni 
vitali tas-saħħa pubblika relatata tista’ tiġi aċċessata. Informazzjoni relatata mal-apparat 
reġistrat, mal-operaturi ekonomiċi, mal-investigazzjonijiet kliniċi, mad-dejta ta’ viġilanza u 
mas-sorveljanza tas-suq għandha tkun disponibbli, kemm għal pubbliku ġenerali u kif ukoll 
għall-professjonisti tas-saħħa.

Emenda 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
valutazzjoni u l-monitoraġġ imsemmijin 
fl-ewwel sub-paragrafu għandhom isiru 
minn korp nazzjonali ta’ akkreditament, 
fis-sens ta’, u skont, ir-Regolament (KE) 
Nru 765/2008.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation,  transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Emenda 196
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati għandu jkollha numru
biżżejjed ta’ persunal kompetenti għad-
dispożizzjoni tagħha għat-twettiq kif 
xieraq tal-kompiti tagħha.

L-awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati għandu jkollha biżżejjed 
persunal permanenti u kompetenti intern 
(“in house”) għat-twettiq kif xieraq tal-
kompiti tagħha. Il-konformità ma’ dan ir-
rekwiżit għandha tiġi vvalutata fir-
reviżjoni mill-pari msemmija fil-
paragrafu 8.
B’mod partikolari, il-persunal tal-awtorità 
nazzjonali responabbli mill-verifika tax-
xogħol tal-persunal tal-korpi notifikati li 
huwa inkarigat mit-twettiq tar-
reviżjonijiet relatati mal-prodott għandu 
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jkollu kwalifiki li ġew ippruvati li jkunu 
ekwivalenti għal dawk tal-persunal tal-
korpi notifikati kif stabbilit fil-punt 3.2.5. 
tal-Anness VI.
B’mod simili, il-persunal tal-awtorità 
nazzjonali responabbli mill-verifika tax-
xogħol tal-persunal tal-korpi notifikati li 
huwa inkarigat mit-twettiq tar-
reviżjonijiet relatati mal-prodott għandu 
jkollu kwalifiki li ġew ippruvati li jkunu 
ekwivalenti għal dawk tal-persunal tal-
korpi notifikati kif stabbilit fil-punt 3.2.5. 
tal-Anness VI.

Or. en

Emenda 197
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 31(3), fejn 
awtorità nazzjonali tkun responsabbli 
għall-ħatra tal-korpi notifikati fil-qasam 
tal-prodotti għajr l-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro, l-awtorità kompetenti 
għall-apparat mediku dijanjostiku in vitro 
għandha tiġi kkonsultata dwar l-aspetti 
kollha relatati b’mod speċifiku ma’ tali 
apparat.

Fejn awtorità nazzjonali tkun responsabbli 
għall-ħatra tal-korpi notifikati fil-qasam 
tal-prodotti għajr l-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro, l-awtorità kompetenti 
għall-apparat mediku dijanjostiku in vitro 
għandha tiġi kkonsultata dwar l-aspetti 
kollha relatati b’mod speċifiku ma’ tali 
apparat.

Or. en

Emenda 198
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 7
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
bl-informazzjoni dwar il-proċeduri 
tagħhom għall-valutazzjoni, il-ħatra u n-
notifika tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-
konformità u għall-monitoraġġ ta’ korpi 
notifikati, u dwar kull tibdil li jkun hemm 
fiha.

7. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra
u lill-pubbliku bl-informazzjoni kollha
dwar il-proċeduri tagħhom għall-
valutazzjoni, il-ħatra u n-notifika tal-korpi 
ta’ valutazzjoni tal-konformità u għall-
monitoraġġ ta’ korpi notifikati, u dwar kull 
tibdil li jkun hemm fiha.

Or. en

Emenda 199
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
bl-informazzjoni dwar il-proċeduri 
tagħhom għall-valutazzjoni, il-ħatra u n-
notifika tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-
konformità u għall-monitoraġġ ta’ korpi 
notifikati, u dwar kull tibdil li jkun hemm 
fiha.

7. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
bl-informazzjoni kollha li jirrikjedu dwar 
il-proċeduri tagħhom għall-valutazzjoni, il-
ħatra u n-notifika tal-korpi ta’ valutazzjoni 
tal-konformità u għall-monitoraġġ ta’ korpi 
notifikati, u dwar kull tibdil li jkun hemm 
fiha.

Or. en

Emenda 200
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ifasslu l-pjan L-Istati Membri għandhom ifasslu l-pjan 
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annwali għall-evalwazzjoni bejn il-pari, 
filwaqt li jiżguraw rotazzjoni adegwata fid-
dawl tal-evalwazzjoni u l-awtoritajiet 
evalwati, u jippreżentawh lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista’
tipparteċipa fl-evalwazzjoni. Ir-riżultat tal-
evalwazzjoni bejn il-pari għandu jiġi 
kkomunikat lill-Istati Membri kollha u lill-
Kummissjoni u għandu jkun disponibbli 
għall-pubbliku sommarju tar-riżultati.

annwali għall-evalwazzjoni bejn il-pari, 
filwaqt li jiżguraw rotazzjoni adegwata fid-
dawl tal-evalwazzjoni u l-awtoritajiet 
evalwati, u jippreżentawh lill-Kummissjoni
għall-iskrutinju. Il-Kummissjoni tista’
tipparteċipa fl-evalwazzjoni. Ir-riżultat tal-
evalwazzjoni bejn il-pari għandu jiġi 
kkomunikat lill-Istati Membri kollha u lill-
Kummissjoni u għandu jkun disponibbli 
għall-pubbliku sommarju tar-riżultati.

Or. en

Emenda 201
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ifasslu l-pjan 
annwali għall-evalwazzjoni bejn il-pari, 
filwaqt li jiżguraw rotazzjoni adegwata fid-
dawl tal-evalwazzjoni u l-awtoritajiet 
evalwati, u jippreżentawh lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista’
tipparteċipa fl-evalwazzjoni. Ir-riżultat tal-
evalwazzjoni bejn il-pari għandu jiġi 
kkomunikat lill-Istati Membri kollha u lill-
Kummissjoni u għandu jkun disponibbli 
għall-pubbliku sommarju tar-riżultati.

L-Istati Membri għandhom ifasslu l-pjan 
annwali għall-evalwazzjoni bejn il-pari, 
filwaqt li jiżguraw rotazzjoni adegwata fid-
dawl tal-evalwazzjoni u l-awtoritajiet 
evalwati, u jippreżentawh lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha
tipparteċipa fir-reviżjoni. Ir-riżultat tal-
evalwazzjoni bejn il-pari għandu jiġi 
kkomunikat lill-Istati Membri kollha u lill-
Kummissjoni u għandu jkun disponibbli 
għall-pubbliku sommarju tar-riżultati.

Or. en

Emenda 202
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi notifikati għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti organizzazzjonali u dawk 
ġenerali u l-ġestjoni tal-kwalità, ir-
rekwiżiti tar-riżorsi u tal-proċess li huma 
neċessarji għat-twettiq tal-kompiti tagħhom 
li għalihom jinħatru skont dan ir-
Regolament. Ir-rekwiżiti minimi li 
għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi 
notifikati huma stipulati fl-Anness VI.

1. Il-korpi notifikati għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti organizzazzjonali u dawk 
ġenerali u l-ġestjoni tal-kwalità, ir-
rekwiżiti tar-riżorsi u tal-proċess li huma 
neċessarji għat-twettiq tal-kompiti tagħhom 
li għalihom jinħatru skont dan ir-
Regolament. F’dan ir-rigward, persunal 
permanenti amministrattiv, tekniku u 
xjentifiku intern (“in house”), b’għarfien 
farmakoloġiku, mediku u tekniku huwa 
ta’ importanza kruċjali. Ir-rekwiżiti 
minimi li għandhom jiġu ssodisfati mill-
korpi notifikati huma stipulati fl-
Anness VI. B’mod partikolari, skont il-
punt 1.2. tal-Anness VI, il-korp notifikat 
għandu jkun organizzat u mħaddem 
b’mod li jkunu salvagwardjati l-
indipendenza, l-oġġettività u l-
imparzjalità tal-attivitajiet tiegħu u jevita 
l-kunflitti ta’ interess.

Or. en

Emenda 203
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn korp notifikat jissottokuntratta 
kompiti speċifiċi marbuta mal-valutazzjoni
tal-konformità jew jirrikorri għand 
sussidjarju għal kompiti speċifiċi marbuta 
mal-valutazzjoni tal-konformità, dan
għandu jivverifika li s-sottokuntrattur jew 
is-sussidjarju jissodisfa r-rekwiżiti 
rilevanti stipulati fl-Anness VI u għandu 
jinforma lill-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati kif 
xieraq.

1. Il-korp notifikat għandu jkollu persunal 
kompetenti u kompetenza interna (“in 
house”) permanenti, kemm fl-oqsma 
tekniċi marbuta mal-valutazzjoni tal-
prestazzjoni tal-apparati u wkoll fil-qasam 
mediku. Għandu jkollhom il-kapaċità li 
jevalwaw internament il-kwalità tas-
sottokuntratturi.
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Is-sottokuntrattar għandu jingħata lil 
entitajiet pubbliċi. Jistgħu jingħataw 
kuntratti wkoll lil esperti esterni għall-
valutazzjoni ta’ apparati mediċi 
innovattivi jew teknoloġiji fejn il-
kompetenza klinika hija limitata.

Or. en

Emenda 204
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Fejn korp notifikat jissottokuntratta 
kompiti speċifiċi marbuta mal-
valutazzjoni tal-konformità jew jirrikorri 
għand sussidjarju għal kompiti speċifiċi 
marbuta mal-valutazzjoni tal-konformità, 
dan għandu jivverifika li s-sottokuntrattur 
jew is-sussidjarju jissodisfa r-rekwiżiti 
rilevanti stipulati fl-Anness VI u għandu 
jinforma lill-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati kif 
xieraq.

Or. en

Emenda 205
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 28 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-korpi notifikati għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-lista ta’
sottokuntratturi jew sussidjarji, kif ukoll 
il-kompiti speċifiċi affidati lihom.
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Or. en

Emenda 206
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità jistgħu jiġu sottonkuntrattati
jew imwettqa minn sussidjarju biss bil-qbil 
tal-persuna fiżika jew ġuridika li tkun 
applikat għall-valutazzjoni tal-konformità.

3. L-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità jistgħu jiġu sottokuntrattati
jew imwettqa minn sussidjarju biss bil-qbil
espliċitu tal-persuna fiżika jew ġuridika li 
tkun applikat għall-valutazzjoni tal-
konformità.

Or. en

Emenda 207
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korp notifikat għandu jżomm għad-
dispożizzjoni tal-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati, id-
dokumenti rilevanti dwar il-verifika tal-
kwalifiki tas-sottokuntrattur jew tas-
sussidjarju u tal-ħidma mwettqa minnu
skont dan ir-Regolament.

4. Tal-anqas darba f’sena, il-korpi 
notifikati jissottomettu lill-awtorità
nazzjonali responsabbli mill-korpi
notifikati, id-dokumenti rilevanti dwar il-
verifika tal-kwalifiki tas-subappaltatur jew 
tas-sussidjarju u tax-xogħol li jkun sar 
minnhom skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach
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Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-applikazzjoni għandha tispeċifika li l-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità, 
il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
u l-apparat li fir-rigward tiegħu l-korp 
jiddikjara li hu kompetenti, sostnuta minn 
dokumentazzjoni li tipprova l-konformità 
mar-rekwiżiti kollha stipulati fl-Anness VI.

L-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità, 
il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
u l-apparat li fir-rigward tiegħu l-korp 
jiddikjara li hu kompetenti, kif ukoll 
permezz ta’ ċertifikat ta’ akkreditazzjoni, 
fejn ikun jeżisti, maħruġ minn korp 
nazzjonali ta’ akkreditazzjoni li jafferma 
li l-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità 
jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI 
jew ikunu sostnuta minn dokumentazzjoni 
li tipprova l-konformità mar-rekwiżiti 
kollha stipulati fl-Anness VI

Or. en

Emenda 209
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fir-rigward tar-rekwiżiti 
organizzazzjonali u dawk ġenerali u r-
rekwiżiti dwar il-ġestjoni tal-kwalità 
stipulati fit-Taqsimiet 1 u 2 tal-Anness VI, 
id-dokumentazzjoni rilevanti tista’ tkun 
ippreżentata f’forma ta’ ċertifikat validu u 
r-rapport ta’ evalwazzjoni korrispondenti 
jingħata minn korp ta’ akkreditazzjoni 
nazzjonali skont ir-Regolament (KE) 
Nru 765/2008. Il-korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità għandu jitqies li hu konformi 
mar-rekwiżiti koperti miċ-ċertifikat 
maħruġ minn tali korp ta’
akkreditazzjoni.

imħassar
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Or. en

Emenda 210
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien 14-il jum mill-preżentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
għandha taħtar tim ta’ valutazzjoni
konġunta li jkun magħmul minn tal-anqas
żewġ esperti magħżulin minn lista ta’
esperti li jkunu kwalifikati fil-valutazzjoni 
tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità. Il-
lista għandha titfassal mill-Kummissjoni 
b’kooperazzjoni mal-MDGC. Tal-anqas 
wieħed minn dawn l-esperti għandu jkun 
rappreżentant tal-Kummissjoni li għandu 
jmexxi t-tim ta’ valutazzjoni konġunta.

3. Fi żmien 14-il jum mill-preżentazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
għandha taħtar tim ta’ valutazzjoni
konġunt li jkun magħmul minn tal-anqas
tliet esperti magħżulin minn lista ta’ esperti 
li jkunu kwalifikati fil-valutazzjoni tal-
korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità. Il-
lista għandha titfassal mill-Kummissjoni 
b’kooperazzjoni mal-MDGC. Tal-anqas 
wieħed minn dawn l-esperti għandu jkun 
rappreżentant tal-Kummissjoni li għandu 
jmexxi t-tim ta’ valutazzjoni konġunt.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-garanzija li l-esperti għandhom l-esperjenza meħtieġa u li jistgħu jiddiskutu l-kwistjoni bir-
reqqa, il-grupp ta’ valutazzjoni konġunta għandu jinkludi mill-inqas tliet esperti.

Emenda 211
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 30 - paragrafu 4 - subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fi żmien 90 jum mill-ħatra tat-tim ta’
valutazzjoni konġunta, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati u t-tim ta’ valutazzjoni konġunta 

Fi żmien 90 jum mill-ħatra tat-tim ta’
valutazzjoni konġunta, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati u t-tim ta’ valutazzjoni konġunta 
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għandhom jirrevedu d-dokumentazzjoni 
ppreżentata mal-applikazzjoni skont l-
Artikolu 29 u jwettqu valutazzjoni fuq il-
post tal-korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità applikanti u, fejn ikun rilevanti, 
ta’ kull sussidjarju jew sottokuntrattur, li 
jinsab fl-Unjoni jew barra mill-Unjoni, li se 
jkun involut fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-
konformità. Tali valutazzjoni fuq il-post 
ma għandhiex tkopri r-rekwiżiti li 
għalihom il-korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità applikant irċieva ċertifikat 
maħruġ mill-korp ta’ akkreditazzjoni 
nazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 29(2), 
sakemm ir-rappreżentant tal-Kummissjoni 
msemmi fl-Artikolu 30(3) ma jitlobx il-
valutazzjoni fuq il-post.

għandhom jirrevedu d-dokumentazzjoni 
ppreżentata mal-applikazzjoni skont l-
Artikolu 29 u jwettqu valutazzjoni fuq il-
post tal-korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità applikanti u, fejn ikun rilevanti, 
ta’ kull sussidjarju jew sottokuntrattur, li 
jinsab fl-Unjoni jew barra mill-Unjoni, li se 
jkun involut fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-
konformità. Tali valutazzjoni fuq il-post 
ma għandhiex tkopri r-rekwiżiti li 
għalihom il-korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità applikant irċieva ċertifikat 
maħruġ mill-korp ta’ akkreditazzjoni 
nazzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 29(2), 
sakemm membru tat-tim tal-valutazzjoni 
konġunt  imsemmi fl-Artikolu 30(3) ma 
jitlobx il-valutazzjoni fuq il-post.

Or. en

Emenda 212
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Is-sejbiet dwar in-nuqqas ta’ konformità 
ta’ korp mar-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI għandhom jissemmew waqt il-
proċess ta’ valutazzjoni u jiġu diskussi bejn 
l-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati u t-tim ta’ valutazzjoni
konġunta bl-għan li jintlaħaq qbil komuni 
fir-rigward tal-valutazzjoni tal-
applikazzjoni. L-opinjonijiet diverġenti 
għandhom jiġu identifikati fir-rapport ta’
valutazzjoni tal-awtorità nazzjonali 
responsabbli.

Is-sejbiet dwar in-nuqqas ta’ konformità ta’
korp ta’ valutazzjoni tal-konformità 
applikant mar-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI għandhom jissemmew waqt il-
proċess ta’ valutazzjoni u jiġu diskussi bejn 
l-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati u t-tim ta’ valutazzjoni
konġunt. L-awtorità nazzjonali 
tistabbilixxi fir-rapport ta’ valutazzjoni l-
miżuri li se tieħu biex tiżgura l-
konformità tal-korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-
Anness VI.

Or. en
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Emenda 213
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. It-tim ta’ valutazzjoni konġunta għandu 
jipprovdi l-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport 
ta’ valutazzjoni u l-abbozz tan-notifika fi 
żmien 21 jum mill-wasla ta’ dawk id-
dokumenti u l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta minnufih l-opinjoni tagħha lill-
MDCG. Fi żmien 21 jum mill-wasla tal-
opinjoni tat-tim ta’ valutazzjoni konġunta, 
l-MDCG għandu joħroġ rakkomandazzjoni 
fir-rigward tal-abbozz tan-notifika li l-
awtorità nazzjonali rilevanti għandha tqis
b’mod xieraq, biex tieħu deċiżjoni dwar il-
ħatra tal-korp notifikat.

6. It-tim ta’ valutazzjoni konġunt għandu 
jipprovdi l-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport 
ta’ valutazzjoni u l-abbozz tan-notifika fi 
żmien 21 jum mill-wasla ta’ dawk id-
dokumenti u l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta minnufih l-opinjoni tagħha lill-
MDCG. Fi żmien 21 jum mill-wasla tal-
opinjoni tat-tim ta’ valutazzjoni konġunt, 
l-MDCG għandu joħroġ rakkomandazzjoni
vinkolanti fir-rigward tal-abbozz tan-
notifika. L-awtorità nazzjonali rilevanti 
għandha tirrispetta b’mod sħiħ din ir-
rakkomandazzjoni vinkolanti biex tieħu 
deċiżjoni dwar il-ħatra tal-korp notifikat.

Or. en

Emenda 214
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. It-tim ta’ valutazzjoni konġunta għandu 
jipprovdi l-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport 
ta’ valutazzjoni u l-abbozz tan-notifika fi 
żmien 21 jum mill-wasla ta’ dawk id-
dokumenti u l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta minnufih l-opinjoni tagħha lill-
MDCG. Fi żmien 21 jum mill-wasla tal-
opinjoni tat-tim ta’ valutazzjoni konġunta, 
l-MDCG għandu joħroġ rakkomandazzjoni 
fir-rigward tal-abbozz tan-notifika li l-
awtorità nazzjonali rilevanti għandha tqis 

6. It-tim ta’ valutazzjoni konġunt għandu 
jipprovdi l-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport 
ta’ valutazzjoni u l-abbozz tan-notifika fi 
żmien 21 jum mill-wasla ta’ dawk id-
dokumenti u l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta minnufih l-opinjoni tagħha lill-
MDCG. Fi żmien 21 jum mill-wasla tal-
opinjoni tat-tim ta’ valutazzjoni konġunt, 
l-MDCG għandu joħroġ rakkomandazzjoni 
fir-rigward tal-abbozz tan-notifika. L-
awtorità nazzjonali rilevanti għandha
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b’mod xieraq, biex tieħu deċiżjoni dwar il-
ħatra tal-korp notifikat.

tibbaża d-deċiżjoni tagħha dwar il-ħatra 
tal-korp notifikat fuq din ir-
rakkomandazzjoni tal-MDCG. F’każ meta 
d-deċiżjoni tagħha tkun differenti mir-
rakkomandazzjoni, l-awtorità nazzjonali 
għandha tipprovdi lill-MDCG bil-
ġustifikazzjonijiet kollha meħtieġa.

Or. en

Emenda 215
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri jistgħu jinnotifikaw biss 
lill-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI.

2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
biss lill-korpi ta’ valutazzjoni tal-
konformità li jissodisfaw ir-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI.

Or. en

Emenda 216
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta awtorità nazzjonali responsabbli 
għall-korpi notifikati tkun responsabbli 
għall-ħatra tal-korpi notifikati fil-qasam 
ta’ prodotti għajr l-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro, l-awtorità kompetenti 
għall-apparat mediku dijanjostiku in vitro 
għandha tipprovdi, qabel in-notifika, 
opinjoni pożittiva dwar in-notifika u l-
kamp ta’ applikazzjoni tagħha.

imħassar
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Or. en

Emenda 217
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. In-notifika għandha tkun akkumpanjata 
mir-rapport ta’ valutazzjoni finali tal-
awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati, l-opinjoni tat-tim ta’
valutazzjoni konġunta u r-
rakkomandazzjoni tal-MDCG. Fejn l-Istat 
Membru notifikanti ma jsegwix ir-
rakkomandazzjoni tal-MDCG, dan
għandu jipprovdi ġustifikazzjoni
sostanzjata kif xieraq.

5. In-notifika għandha tkun akkumpanjata 
mir-rapport ta’ valutazzjoni finali tal-
awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati, l-opinjoni tat-tim ta’
valutazzjoni konġunt u r-
rakkomandazzjoni vinkolanti tal-MDCG. 
Fejn l-Istat Membru notifikanti ma jaqbilx 
mar-rakkomandazzjoni tal-MDCG, dan
jista’ jipprovdi argumentazzjoni
sostanzjata kif xieraq għall-opinjoni 
tiegħu li tkun pubblikament disponibbli.

Or. en

Emenda 218
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni 
tqajjem oġġezzjonijiet skont il-
paragrafu 7, l-effett tan-notifika għandu 
jiġi sospiż. F’dan il-każ, il-Kummissjoni 
għandha tippreżenta l-kwistjoni quddiem l-
MDCG fi żmien 15-il jum mill-iskadenza 
tal-perjodu ta’ referenza fil-paragrafu 7. 
Wara konsultazzjoni mal-partijiet involuti, 
l-MDCG għandu jagħti l-opinjoni tiegħu 
mhux aktar tard minn 28 jum wara li l-

8. Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni 
tqajjem oġġezzjonijiet skont il-
paragragu 7, l-effett tan-notifika għandu 
jiġi sospiż immedjatament. F’dan il-każ, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta l-
kwistjoni quddiem l-MDCG fi żmien 15-il 
jum mill-iskadenza tal-perjodu ta’
referenza fil-paragrafu 7. Wara 
konsultazzjoni mal-partijiet involuti, l-
MDCG għandu jagħti l-opinjoni tiegħu 
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kwistjoni tkun ġiet ippreżentata quddiemu. 
Jekk l-Istat Membru notifikanti ma jaqbilx 
mal-opinjoni tal-MDCG, dan jista’ jitlob 
lill-Kummissjoni biex tagħti l-opinjoni 
tagħha.

mhux aktar tard minn 28 jum wara li l-
kwistjoni tkun ġiet ippreżentata quddiemu. 
Jekk l-Istat Membru notifikanti ma jaqbilx 
mal-opinjoni tal-MDCG, dan jista’ jitlob 
lill-Kummissjoni biex tagħti l-opinjoni 
tagħha.

Or. en

Emenda 219
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
aċċessibbli għall-pubbliku l-lista tal-korpi 
notifikati skont dan ir-Regolament, inklużi 
n-numri ta’ identifikazzjoni li jkunu ġew 
assenjati lilhom u l-attivitajiet li għalihom 
ikunu ġew notifikati. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-lista tinżamm 
aġġornata.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
aċċessibbli għall-pubbliku l-lista tal-korpi 
notifikati skont dan ir-Regolament, inklużi 
n-numri ta’ identifikazzjoni li jkunu ġew 
assenjati lilhom, l-attivitajiet li għalihom 
ikunu ġew notifikati u d-dokumenti kollha 
għall-proċedura tan-notifika kif 
imsemmija fl-Artikolu 31(5). Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-lista 
tinżamm aġġornata.

Or. en

Emenda 220
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
aċċessibbli għall-pubbliku l-lista tal-korpi 
notifikati skont dan ir-Regolament, inklużi 
n-numri ta’ identifikazzjoni li jkunu ġew 

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
aċċessibbli għall-pubbliku b’mod faċli l-
lista tal-korpi notifikati skont dan ir-
Regolament, inklużi n-numri ta’
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assenjati lilhom u l-attivitajiet li għalihom 
ikunu ġew notifikati. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-lista tinżamm 
aġġornata.

identifikazzjoni li jkunu ġew assenjati 
lilhom u l-attivitajiet li għalihom ikunu 
ġew notifikati. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-lista tinżamm aġġornata.

Or. en

Emenda 221
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-korpi notifikati għandhom, mingħajr 
dewmien, jinfurmaw lill-awtorità 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati dwar kull tibdil, partikolarment 
rigward il-persunal tagħhom, il-faċilitajiet, 
is-sussidjarji jew is-sottokuntratturi, li jista’
jaffettwa l-konformità mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI jew l-abbiltà 
tagħhom li jwettqu l-proċeduri ta’
valutazzjoni tal-konformità relatati mal-
apparat li għalih ikunu nħatru.

Il-korpi notifikati għandhom, mingħajr 
dewmien, u mill-inqas fi żmien 15-il 
ġurnata, jinfurmaw lill-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati dwar 
kull tibdil, partikolarment rigward il-
persunal tagħhom, il-faċilitajiet, is-
sussidjarji jew is-sottokuntratturi, li jista’
jaffettwa l-konformità mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI jew l-abbiltà 
tagħhom li jwettqu l-proċeduri ta’
valutazzjoni tal-konformità relatati mal-
apparat li għalih ikunu nħatru.

Or. en

Emenda 222
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korpi notifikati għandhom jirrispondu 
mingħajr dewmien għat-talbiet relatati mal-
valutazzjonijiet tal-konformità li jkunu 
wettqu, ppreżentati mill-Istat Membru 
tagħhom jew awtorità ta’ Stat Membru

2. Il-korpi notifikati għandhom jirrispondu 
mingħajr dewmien u tal-anqas fi żmien 
15-il jum għat-talbiet relatati mal-
valutazzjonijiet tal-konformità li jkunu 
wettqu, ippreżentati mill-Istat Membru 
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ieħor jew mill-Kummissjoni. L-awtorità 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati tal-Istat Membru fejn ikun 
stabbilit il-korp għandha tinforza t-talbiet 
ippreżentati mill-awtoritajiet ta’ kull Stat 
Membru ieħor jew mill-Kummissjoni
sakemm ma jkunx hemm raġuni leġittima 
biex ma tagħmilx dan, f’liema każ iż-żewġ 
naħat jistgħu jikkonsultaw lill-MDCG. Il-
korp notifikat jew l-awtorità nazzjonali
tagħhom responsabbli għall-korpi
notifikati tista’ titlob li kull informazzjoni 
trażmessa lill-awtoritajiet ta’ Stat Membru 
ieħor jew tal-Kummissjoni għandha tiġi 
trattata bħala kunfidenzjali.

tagħhom jew awtorità ta’ Stat Membru 
ieħor jew mill-Kummissjoni. L-awtorità 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati tal-Istat Membru fejn ikun 
stabbilit il-korp għandha tinforza t-talbiet 
ippreżentati mill-awtoritajiet ta’ kull Stat 
Membru ieħor jew mill-Kummissjoni. Fejn 
ikun hemm raġuni leġittima biex ma 
tagħmilx dan, il-korpi notifikati 
għandhom jispjegaw dawn ir-raġunijiet u 
għandhom jikkonsultaw lill-MDCG, li 
mbagħad għandha toħroġ 
rakkomandazzjoni. L-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi nazzjonali
għandha tkun konformi mar-
rakkomandazzjoni tal-MDCG.

Or. en

Emenda 223
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-
oħra, tal-anqas darba f’sena, dwar l-
attivitajiet ta’ monitoraġġ tagħhom. Dan ir-
rapport għandu jinkludi sommarju li 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

5. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-
oħra, tal-anqas darba f’sena, dwar l-
attivitajiet ta’ monitoraġġ tagħhom. Dan ir-
rapport għandu jkun disponibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Emenda 224
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk l-awtorità nazzjonali responsabbli 
għall-korpi notifikati tkun aċċertat li korp 
notifikat ma għadux jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI, jew li dan qed 
jonqos milli jaqdi l-obbligi tiegħu, l-
awtorità għandha tissospendi, tirrestrinġi, 
jew tirtira n-notifika b’mod sħiħ jew 
parzjali, skont kemm hu serju n-nuqqas ta’
ħarsien ta’ dawk ir-rekwiżiti u tat-twettiq 
ta’ dawk l-obbligi. Is-sospensjoni ma
għandhiex taqbeż perjodu ta’ sena, li 
jiġġedded darba għall-istess perjodu. Fejn 
il-korp notifikat ikun waqqaf l-attività 
tiegħu, l-awtorità nazzjonali responsabbli 
għall-korpi notifikati għandha tirtira n-
notifika.

Jekk l-awtorità nazzjonali responsabbli 
għall-korpi notifikati tkun aċċertat li korp 
notifikat ma għadux jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI, jew li dan qed 
jonqos milli jaqdi l-obbligi tiegħu, l-
awtorità għandha tissospendi, tirrestrinġi, 
jew tirtira n-notifika b’mod sħiħ jew 
parzjali, skont kemm hu serju n-nuqqas ta’
ħarsien ta’ dawk ir-rekwiżiti u tat-twettiq 
ta’ dawk l-obbligi. Is-sospensjoni
m’għandhiex tapplika sakemm id-
deċiżjoni li tkun annullata s-sospensjoni 
tkun ġiet milħuqa mill-MDCG, li 
għandha ssegwi valutazzjoni minn grupp
ta’ valutazzjoni konġunta nominat skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 30(3) u 
(4).  Fejn il-korp notifikat ikun waqqaf l-
attività tiegħu, l-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati għandha 
tirtira n-notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta’ valutazzjoni konġunt u l-MDCG għandhom jissorveljaw b’mod effettiv il-ħidma 
tal-Korpi Nazzjonali. Billi tingħata lill-MDCG r-responsabbiltà li jannullaw is-sospensjoni 
ta’ korp notifikat, din se żżid is-sorveljanza tagħhom.

Emenda 225
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati għandha tinforma minnufih 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
b’kull sospensjoni, restrizzjoni jew irtirar 
ta’ notifika.

L-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati għandha tinforma minnufih
u mill-inqas fi żmien 10 ijiem, lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
b’kull sospensjoni, restrizzjoni jew irtirar 
ta’ notifika.
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Or. en

Emenda 226
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati għandha tevalwa jekk ir-
raġunijiet li jkunu wasslu għall-bidla fin-
notifika għandhomx impatt fuq iċ-
ċertifikati maħruġa mill-korp notifikat u, fi 
żmien tliet xhur minn meta t-tibdiliet fin-
notifika jiġu notifikati, għandha tippreżenta 
rapport dwar is-sejbiet tagħha lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. 
Fejn ikun meħtieġ li tiġi żgurata s-
sikurezza tal-apparat fis-suq, dik l-awtorità 
għandha tagħti struzzjonijiet lill-korp 
notifikat biex jissospendi jew jirtira, 
f’perjodu raġonevoli ta’ żmien determinat 
mill-awtorità, kull ċertifikat li ma jkunx 
suppost inħareġ. Jekk il-korp notifikat ma 
jagħmilx dan fil-perjodu ta’ żmien 
determinat, jew ikun waqqaf l-attività 
tiegħu, l-awtorità nazzjonali responsabbli 
għall-korpi notifikati stess għandha 
tissospendi jew tirtira ċ-ċertifikati li ma 
jkunux suppost inaħrġu.

4. L-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati għandha tevalwa jekk ir-
raġunijiet li jkunu wasslu għall-bidla fin-
notifika għandhomx impatt fuq iċ-
ċertifikati maħruġa mill-korp notifikat u, fi 
żmien tliet xhur minn meta t-tibdiliet fin-
notifika jiġu notifikati, għandha tippreżenta 
rapport dwar is-sejbiet tagħha lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. 
Fejn ikun meħtieġ li tiġi żgurata s-
sikurezza tal-apparat fis-suq, dik l-awtorità 
għandha tagħti struzzjonijiet lill-korp 
notifikat biex jissospendi jew jirtira, 
f’perjodu raġonevoli ta’ żmien determinat 
mill-awtorità, u mill-inqas 30 jum wara l-
pubblikazzjoni tar-rapport, kull ċertifikat 
li ma jkunx suppost inħareġ. Jekk il-korp 
notifikat ma jagħmilx dan fil-perjodu ta’
żmien determinat, jew ikun waqqaf l-
attività tiegħu, l-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati stess 
għandha tissospendi jew tirtira ċ-ċertifikati 
li ma jkunux suppost inħarġu.

Or. en

Emenda 227
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 5 – subparagrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-awtorità jew il-korp notifikat li jassumi 
l-funzjonijiet tal-korp notifikat milqut mill-
bidliet fin-notifika, għandu minnufih 
jinforma b’dan lill-Kummissjoni, lill-Istati 
Membri l-oħra u lill-korpi notifikati l-oħra.

L-awtorità jew il-korp notifikat li jassumi 
l-funzjonijiet tal-korp notifikat milqut mill-
bidliet fin-notifika, għandu minnufih u 
mill-inqas fi żmien għaxart ijiem jinforma 
b’dan lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri 
l-oħra u lill-korpi notifikati l-oħra.

Or. en

Emenda 228
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn il-Kummissjoni taċċerta ruħha li 
korp notifikat ma għadux jissodisfa r-
rekwiżiti għan-notifika tiegħu, din għandha 
tinforma b’dan lill-Istat Membru 
notifikanti u titolbu jieħu l-miżuri korrettivi 
meħtieġa, inklużi s-sospensjoni, ir-
restrizzjoni jew l-irtirar tan-notifika, jekk 
dan ikun meħtieġ.

3. Fejn il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni 
mal-Grupp Mediku tal-Koordinazzjoni 
tal-Apparat, tiddeċiedi li korp notifikat ma 
għadux jissodisfa r-rekwiżiti għan-notifika 
tiegħu, din għandha tinforma b’dan lill-
Istat Membru notifikanti u titolbu jieħu l-
miżuri korrettivi meħtieġa, inklużi s-
sospensjoni, ir-restrizzjoni jew l-irtirar tan-
notifika, jekk dan ikun meħtieġ, skont l-
Artikolu 34(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta’ valutazzjoni konġunt u l-MDCG għandhom jissorveljaw b’mod effettiv il-ħidma 
tal-Korpi Nazzjonali. Billi tingħata lill-MDCG r-responsabbiltà li jannullaw is-sospensjoni 
ta’ korp notifikat, din se żżid is-sorveljanza tagħhom.

Emenda 229
Rebecca Taylor
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Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġu 
implimentati koordinazzjoni u 
kooperazzjoni xierqa bejn il-korpi 
notifikati u li dawn jitħaddmu f’forma ta’
grupp ta’ koordinazzjoni ta’ korpi notifikati 
msemmija fl-Artikolu 39 tar-Regolament 
[Ref. tar-Regolament futur dwar l-apparat 
mediku].

Il-Kummissjoni, b’konsultazzjoni mal-
Grupp Mediku tal-Koordinazzjoni tal-
Apparat, għandha tiżgura li jiġu 
implimentati koordinazzjoni u 
kooperazzjoni xierqa bejn il-korpi 
notifikati u li dawn jitħaddmu f’forma ta’
grupp ta’ koordinazzjoni ta’ korpi notifikati 
msemmija fl-Artikolu 39 tar-Regolament 
[Ref. tar-Regolament futur dwar l-apparat 
mediku].

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta’ koordinazzjoni għandu jkun forum effettiv għad-diskussjoni, u għandu jippermetti 
l-qsim ta’ esperjenzi bejn il-Korpi Notifikati, kif ukoll bejn il-Korpi Notifikati u l-awtoritajiet 
kompetenti

Emenda 230
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġu 
implimentati koordinazzjoni u 
kooperazzjoni xierqa bejn il-korpi 
notifikati u li dawn jitħaddmu f’forma ta’
grupp ta’ koordinazzjoni ta’ korpi notifikati 
msemmija fl-Artikolu 39 tar-Regolament 
[Ref. tar-Regolament futur dwar l-apparat 
mediku].

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġu 
implimentati koordinazzjoni u 
kooperazzjoni xierqa bejn il-korpi 
notifikati u li dawn jitħaddmu f’forma ta’
grupp ta’ koordinazzjoni ta’ korpi notifikati 
msemmija fl-Artikolu 39 tar-Regolament 
[Ref. tar-Regolament futur dwar l-apparat 
mediku]. Dan il-grupp għandu jiltaqa’ fuq 
bażi regolari u tal-anqas darbtejn fis-
sena.

Or. en
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Emenda 231
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 37 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-grupp għandu jiltaqa’, mill-inqas, kull 
6 xhur

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta’ koordinazzjoni għandu jkun forum effettiv għad-diskussjoni, u għandu jippermetti 
skrutinju mill-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti.  Il-frekwenza minima tal-laqgħat 
tagħhom għandha tkun definita fit-test

Emenda 232
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jew l-MDCG jistgħu 
jitolbu l-parteċipazzjoni ta’ kwalunkwe 
entità notifikata. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta’ koordinazzjoni għandu jkun forum effettiv għad-diskussjoni, u għandu jippermetti 
skrutinju mill-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti.  Għandu jkun ċar li l-attendenza hija 
obbligatorja jekk mitluba mill-Kummissjoni jew l-MDCG

Emenda 233
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 2c (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, tadotta miżuri li 
jistabbilixxu l-modalitajiet għall-
funzjonament tal-grupp ta’
koordinazzjoni tal-korpi notifikati kif 
stipulat f’dan l-Artikolu. Dawk l-atti ta’
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 84(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta’ koordinazzjoni għandu jkun forum effettiv għad-diskussjoni, u għandu jippermetti 
l-qsim ta’ esperjenzi bejn il-Korpi Notifikati, kif ukoll bejn il-Korpi Notifikati u l-awtoritajiet 
kompetenti. Il-modalitajiet għall-funzjonament tal-grupp ta’ koordinazzjoni għandha tkun 
żviluppata aktar permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni

Emenda 234
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

It-tariffi It-tariffi għall-attivitajiet tal-awtoritajiet 
nazzjonali

Or. en

Emenda 235
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru fejn il-korpi jkunu 1. L-Istat Membru fejn il-korpi jkunu 
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stabbiliti għandu jimponi tariffi fuq il-korpi 
ta’ valutazzjoni tal-konformità applikanti u 
fuq il-korpi notifikati. Dawn it-tariffi 
għandhom ikopru, kompletament jew 
parzjalment, l-ispejjeż relatati mal-
attivitajiet eżerċitati mill-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati skont dan ir-Regolament.

stabbiliti għandu jimponi tariffi fuq il-korpi 
ta’ valutazzjoni tal-konformità applikanti u 
fuq il-korpi notifikati. Dawn it-tariffi 
għandhom ikopru, kompletament jew 
parzjalment, l-ispejjeż relatati mal-
attivitajiet eżerċitati mill-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati skont dan ir-Regolament. Dawn 
it-tariffi għandhom ikunu komparabbli fl-
Istati Membri kollha u l-livell tat-tariffi 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 236
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 38 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 85 
li jistabbilixxi l-istruttura u l-livell tat-
tariffi msemmija fil-paragrafu 1, 
b’kunsiderazzjoni tal-għanijiet tal-
protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-
bniedem, l-appoġġ għall-innovazzjoni u l-
kosteffettività. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-interessi tal-korpi notifikati 
li rċevew ċertifikat maħruġ mill-korp ta’
akkreditazzjoni nazzjonali kif imsemmi fl-
Artikolu 29(2) u l-korpi notifikati li huma 
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, kif inhu 
definit mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 85 
li jistabbilixxi l-istruttura u l-livell tat-
tariffi msemmija fil-paragrafu 1, 
b’kunsiderazzjoni tal-għanijiet tal-
protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-
bniedem, l-appoġġ għall-innovazzjoni, il-
kosteffettività u l-bżonn li jinħolqu 
kundizzjonijiet ugwali fl-Istati Membri 
kollha. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-interessi tal-korpi notifikati 
li rċevew ċertifikat maħruġ mill-korp ta’
akkreditazzjoni nazzjonali kif imsemmi fl-
Artikolu 29(2) u l-korpi notifikati li huma 
intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, kif inhu 
definit mir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni 2003/361/KE.

Or. en
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Emenda 237
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 38a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 38a

It-trasparenza tat-tariffi mitluba mill-
korpi notifikati għal attivitajiet ta’

valutazzjoni tal-konformità
1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regolamenti dwar tariffi standard għal 
korpi notifikati.
2. It-tariffi għandhom ikunu komparabbli 
fl-Istati Membri kollha. Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi linji gwida li 
jiffaċilitaw il-komparabbiltà ta’ dawn it-
tariffi fi żmien 24 xhar mid-data ta’ dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
3. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
l-lista ta’ tariffi standard tagħhom lill-
Kummissjoni.
4. L-awtorità nazzjonali għandha tiżgura 
li korpi notifikati jqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku l-listi tat-tariffi 
standard għall-attivitajiet ta’ valutazzjoni 
tal-konformità.

Or. en


