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Emenda 146
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Kunsiderazzjoni 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw id-Direttiva tal-2010 
dwar il-prevenzjoni ta’ korrimenti 
kkawżati minn oġġetti li jaqtgħu, li 
tiggarantixxi s-sikurezza mhux biss għall-
pazjenti iżda wkoll għall-utenti ta’ labar li 
jaqtgħu, 

Or. en

Emenda 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ix-xewqa li jiġi pprovdut aċċess ta’ 
malajr għal mezzi mediċi ġodda għall-
pazjenti qatt ma għandha tieħu 
preċedenza fuq il-ħtieġa li tiġi żgurata s-
sikurezza tal-pazjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kif iddikjarat fir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar proteżijiet tas-sider difettużi 
magħmulin minn ġel tas-silikon manifatturati mill-kumpanija Franċiża PIP 
(2012/2621(RSP)),u bħala referenza għall-ewwel prinċipju ta’ Hippokrates li jistieden lill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa biex l-ewwel u qabel kollox ma jikkawżawx ħsara.

Emenda 148
Peter Liese
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Proposta għal regolament
Premessa 3a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3a) Ħafna SMEs joperaw fil-qasam tal-
apparati mediċi. Dan għandu jitqies meta 
jiġi rregolat is-settur mingħajr ma jiġu 
kompromessi l-aspetti tas-sikurezza u s-
saħħa.

Or. en

Emenda 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jiġi delimitat b’mod 
ċar minn leġiżlazzjoni oħra ta’ 
armonizzazzjoni tal-Unjoni li tikkonċerna 
l-prodotti, bħal pereżempju l-apparati 
mediċi dijanjostiċi in vitro, prodotti 
mediċinali, kożmetiċi u ikel. Għaldaqstant, 
ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-
prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar 
l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea 
dwar is-Sigurtà fl-Ikel u li jistabbilixxi l-
proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-
ikel, għandu jiġi emendat biex jeskludi l-
apparati mediċi mill-kamp ta’ 
applikazzjoni tiegħu.

(7) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jiġi delimitat b’mod 
ċar minn leġiżlazzjoni oħra ta’ 
armonizzazzjoni tal-Unjoni li tikkonċerna 
l-prodotti, bħal pereżempju l-apparati 
mediċi dijanjostiċi in vitro, prodotti 
mediċinali, kożmetiċi u ikel. Peress li f’xi 
każijiet, huwa diffiċli li wieħed 
jiddistingwi bejn apparati mediċi u 
prodotti kożmetiċi, mediċinali u tal-ikel, 
għandha tapplika l-aktar leġiżlazzjoni 
stretta f’kull każ.

Or. en

Emenda 150
Milan Cabrnoch
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Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) F’sitwazzjonijiet fejn prodott ma 
jkunx maħsub mill-manifattur biex 
jintuża għal skopijiet mediċi, ma tistax tiġi 
rikjesta ċ-ċertifikazzjoni tiegħu bħala 
apparat mediku; bl-istess mod, prodott ma 
jistax ikun aċċessorju għal apparat 
mediku jekk ma jkunx maħsub 
speċifikament mill-manifattur tiegħu biex 
jippermetti jew jassisti l-iskop maħsub 
għall-apparat mediku.

Or. en

Emenda 151
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Premessa 7a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(7a) Wara li kkunsidraw id-
Direttiva 2010/63/UE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
22 ta’ Settembru 2010 dwar il-protezzjoni 
tal-annimali li jintużaw għal skopijiet 
xjentifiċi, fejn it-testijiet fuq annimali 
vertebrati jridu jiġu sostitwiti, ristretti jew 
irfinuti.

Or. en

Ġustifikazzjoni
L-Artikolu 4(1) ta’ din id-Direttiva jiddikjara li: L-Istati Membri għandhom jiżguraw li, meta 
possibbli, għandu jintuża metodu jew strateġija ta’ ttestjar xjentifikament sodisfaċenti, li ma 
teħtieġx l-użu ta’ annimali ħajjin, minflok proċess.

Emenda 152
Michèle Rivasi
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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 fid-definizzjoni ta’ 
apparat mediku jew ta’ aċċessorju għal 
apparat mediku. Billi f’ċerti każijiet huwa 
diffiċli li tiddistingwi bejn apparati mediċi 
u prodotti kożmetiċi, il-possibbiltà li 
tittieħed deċiżjoni mal-UE kollha fir-
rigward tal-istatus regolatorju ta’ prodott 
għandha tiġi introdotta fir-Regolament 
Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 
dwar il-prodotti kożmetiċi.

imħassar

Or. en

Emenda 153
Nora Berra

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 fid-definizzjoni ta’ apparat 
mediku jew ta’ aċċessorju għal apparat 
mediku. Billi f’ċerti każijiet huwa diffiċli li 
tiddistingwi bejn apparati mediċi u prodotti 
kożmetiċi, il-possibbiltà li tittieħed 
deċiżjoni mal-UE kollha fir-rigward tal-

(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, meta jkun meħtieġ, bħal 
pereżempju meta għall-istess prodott id-
deċiżjonijiet meħuda fil-livell nazzjonali 
jvarjaw bejn Stat Membru u ieħor, fuq 
bażi ta' każ b'każ, jekk prodott jaqax fid-
definizzjoni ta’ apparat mediku jew ta’ 
aċċessorju għal apparat mediku. Billi 
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istatus regolatorju ta’ prodott għandha tiġi 
introdotta fir-Regolament Nru 1223/2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-prodotti 
kożmetiċi.

f’ċerti każijiet huwa diffiċli li tiddistingwi 
bejn apparati mediċi u prodotti kożmetiċi, 
il-possibbiltà li tittieħed deċiżjoni mal-UE 
kollha fir-rigward tal-istatus regolatorju ta’ 
prodott għandha tiġi introdotta fir-
Regolament Nru 1223/2009 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-prodotti 
kożmetiċi.

Or. en

Emenda 154
Horst Schnellhardt

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 fid-definizzjoni ta’ apparat 
mediku jew ta’ aċċessorju għal apparat 
mediku. Billi f’ċerti każijiet huwa diffiċli li 
tiddistingwi bejn apparati mediċi u prodotti 
kożmetiċi, il-possibbiltà li tittieħed 
deċiżjoni mal-UE kollha fir-rigward tal-
istatus regolatorju ta’ prodott għandha tiġi 
introdotta fir-Regolament Nru 1223/2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-prodotti 
kożmetiċi.

(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 fid-definizzjoni ta’ apparat 
mediku jew ta’ aċċessorju għal apparat 
mediku. Fl-interess taċ-ċertezza legali, 
għandhom jingħataw raġunijiet ċari għal 
tali deċiżjonijiet u l-manifatturi 
kkonċernati għandhom jiġu kkonsultati 
bħala parti mill-proċess tat-teħid ta' 
deċiżjonijiet. Billi f’ċerti każijiet huwa 
diffiċli li tiddistingwi bejn apparati mediċi 
u prodotti kożmetiċi, il-possibbiltà li 
tittieħed deċiżjoni mal-UE kollha fir-
rigward tal-istatus regolatorju ta’ prodott 
għandha tiġi introdotta fir-Regolament 
Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar 
il-prodotti kożmetiċi.

Or. de
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Emenda 155
Thomas Ulmer

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 fid-definizzjoni ta’ apparat 
mediku jew ta’ aċċessorju għal apparat 
mediku. Billi f’ċerti każijiet huwa diffiċli li 
tiddistingwi bejn apparati mediċi u prodotti 
kożmetiċi, il-possibbiltà li tittieħed 
deċiżjoni mal-UE kollha fir-rigward tal-
istatus regolatorju ta’ prodott għandha tiġi 
introdotta fir-Regolament Nru 1223/2009 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
30 ta’ Novembru 2009 dwar il-prodotti 
kożmetiċi.

(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, 
f’kooperazzjoni mal-MDCG u mal-
Kunsill, tista' tiddeċiedi, fuq bażi ta' każ 
b'każ, jekk prodott jaqax fid-definizzjoni 
ta’ apparat mediku jew ta’ aċċessorju għal 
apparat mediku. Billi f’ċerti każijiet huwa 
diffiċli li tiddistingwi bejn apparati mediċi 
u prodotti kożmetiċi, il-possibbiltà li 
tittieħed deċiżjoni mal-UE kollha fir-
rigward tal-istatus regolatorju ta’ prodott 
għandha tiġi introdotta fir-Regolament 
Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar 
il-prodotti kożmetiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-responsabbiltà għad-deċiżjonijiet kif jiġu kklassifikati l-apparati m’għandhiex tkun tal-
Kummissjoni biss. F’każ ta’ problemi, hemm bżonn li ssir konsultazzjoni dettaljata.

Emenda 156
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 11a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11a) Apparati mhux intrużivi li mhumiex 
regolamentati, bħal-lentijiet tal-kuntatt 
mhux korrettivi għal skopijiet estetiċi, 
jistgħu jikkawżaw kumplikazzjonijiet tas-
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saħħa – bħall-keratite mikrobika – meta 
jkunu manifatturati jew użati b’mod 
żbaljat. Iridu jkunu stabbiliti standards 
tas-sikurezza xierqa biex jipproteġu s-
sikurezza tal-konsumaturi li jiddeċiedu li 
jużaw tali prodotti. 

Or. en

Emenda 157
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) L-apparati għall-użu fl-għoti tad-
demm u t-terapija tad-demm għandhom 
jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fid-
Direttiva 2002/98/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta’ Jannar 2003 li tistabbilixxi livelli 
stabbiliti ta’ kwalità u sigurtà għall-ġbir, 
l-ittestjar, l-iproċessar, il-ħażna u t-
tqassim ta’ demm tal-bniedem u 
komponenti tad-demm u li temenda d-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-apparati mediċi awtorizzati u użati f’dan il-qasam huma suġġetti għad-dispożizzjonijiet ta’ 
ħames testi legali oħra tal-UE. Ħafna mill-istandards meħtieġa skont dawn it-testi huma 
ogħla minn dawk previsti f’dan ir-Regolament. Dawk l-istandards m’għandhomx jitbaxxew.

Emenda 158
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Premessa 12a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) Ir-reklamar tal-kirurġija kożmetika 
għandha tkun regolamentata aħjar, 
sabiex jiġi żgurat li l-pazjenti jkunu 
konxji għalkollox mir-riskji kif ukoll mill-
benefiċċji. B’mod partikolari, l-Istati 
Membri għandhom jikkunsidraw il-
projbizzjoni tar-reklamar tal-impjanti 
kożmetiċi, kif diġà għamlu Franza u l-
Belġju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reklamar tal-kirurġija kożmetika, bħall-impjanti tas-sider, jirriskja l-banalizzazzjoni ta’ 
dawn l-operazzjonijiet. Xi Stati Membri pprojbixxew ir-reklamar tal-kirurġija kożmetika u 
diġà teżisti projbizzjoni fuq ir-reklamar ta’ mediċini suġġetti għal preskrizzjoni medika fi 
ħdanl-UE.

Emenda 159
Nora Berra

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

tal-apparati mediċi, il-manifatturi 
għandhom jaħdmu b’kawtela speċjali meta 
jużaw in-nanopartikoli maħsuba biex jiġu 
rilaxxati intenzjonalment fil-ġisem tal-
bniedem għandha ssirilhom l-aktar 
proċedura stretta ta’ valutazzjoni tal-
konformità.

Or. en

Emenda 160
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. sl
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Emenda 161
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ħafna apparati mediċi jinkludu nanomaterjali mingħajr ma jkunu ta' periklu għall-pazjenti.
Huma u jiġu kklasifikati l-apparati mediċi li jinkludu nanomaterjali, għalhekk għandha 
tingħata attenzjoni għall-effett maħsub għan-nanomaterjali.
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Emenda 162
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Premessa 13a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) L-apparati mediċi użati għall-għoti 
ta’ sustanzi ta’ oriġini umana u l-użu 
sussegwenti tagħhom għat-trattament 
iridu jkunu konformi mal-leġiżlazzjoni 
tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa 
pubblika li tiżgura standards minimi 
għall-kwalità u s-sikurezza, inkluża d-
Direttiva 2002/98/KE dwar standards 
minimi ta’ kwalità u sigurtà għall-ġbir, l-
ittestjar, l-iproċessar, il-ħażna u t-tqassim 
ta’ demm tal-bniedem u komponenti tad-
demm u d-direttivi addizzjonali tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-apparati mediċi involuti fil-ġbir, il-ħażna, l-ittestjar u l-iproċessar tad-demm, bħal dawk 
użati għall-afereżi, iridu jkunu konformi mas-sitt atti leġiżlattivi addizzjonali tal-UE dwar is-
saħħa pubblika. Il-leġiżlazzjoni eżistenti tiżgura li d-demm u l-komponenti tad-demm miksuba 
bl-apparati huma ta’ ċertu standard għoli; per se, l-apparati diġà huma suġġetti għall-ogħla 
standards u kontrolli fil-qasam tas-sikurezza tal-pazjenti.

Emenda 163
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) Fil-każ ta’ apparati li jikkonsistu 
minn aktar minn parti impjantabbli 
waħda, bħall-impjanti tal-ġenbejn, 
għandha tiġi żgurata l-kompatibbiltà tal-
partijiet ta’ manifatturi differenti sabiex 
tiġi evitata s-sostituzzjoni tal-parti 
funzjonali tal-apparat u b’hekk jiġu 
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evitati riskji u inkonvenjenzi bla bżonn 
għall-pazjenti. Il-Kummissjoni għandha 
tinvestiga l-ħtieġa ta’ miżuri ulterjuri biex 
tiżgura l-kompatibbiltà tal-partijiet 
ekwivalenti tal-impjanti tal-ġenbejn minn 
manifatturi differenti, filwaqt li żżomm 
quddiem għajnejha li l-operazzjonijiet tal-
ġenbejn ħafna drabi jsiru fuq persuni 
anzjani li huma suġġetti għal riskji ogħla 
tas-saħħa meta jiġu operati.

Or. en

Emenda 164
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti b’mod 
ċar l-obbligi ġenerali tal-operaturi 
ekonomiċi differenti, inklużi l-importaturi 
u d-distributuri, kif inhu stipulat fil-Qafas 
Leġiżlattiv il-Ġdid għall-
Kummerċjalizzazzjoni tal-Prodotti, 
mingħajr ħsara għall-obbligi speċifiċi 
stipulati fil-partijiet differenti ta’ dan ir-
Regolament, biex jiġi mtejjeb il-fehim tar-
rekwiżiti legali u b’hekk tittejjeb il-
konformità regolatorja tal-operaturi 
rilevanti.

(24) Huwa xieraq li jiġu stabbiliti b’mod 
ċar l-obbligi ġenerali tal-operaturi 
ekonomiċi differenti, inklużi l-importaturi 
u d-distributuri, kif inhu stipulat fil-Qafas 
Leġiżlattiv il-Ġdid għall-
Kummerċjalizzazzjoni tal-Prodotti, 
mingħajr ħsara għall-obbligi speċifiċi 
stipulati fil-partijiet differenti ta’ dan ir-
Regolament, biex jiġi mtejjeb il-fehim tar-
rekwiżiti legali u b’hekk tittejjeb il-
konformità regolatorja tal-operaturi 
rilevanti. Għandhom jiġu stabbiliti wkoll 
kundizzjonijiet li jippermettu lill-impriżi 
żgħar u medji bi speċjalizzazzjoni 
intelliġenti jkollhom aċċess aktar faċli 
għal dan is-suq.

Or. sl

Emenda 165
Nora Berra
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Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Biex jiġi żgurat li r-riskju ta’ ħsara 
kif ukoll ir-riskju tal-insolvenza tal-
manifattur ma jgħaddux fuq pazjenti li 
ssirilhom ħsara permezz ta’ apparati 
mediċi u li dawk li jħallsu jkunu 
responsabbli għall-ispiża tat-trattament, 
il-manifatturi għandhom ikunu obbligati 
li jagħmlu assikurazzjoni ta’ 
responsabbiltà b’kopertura minima 
xierqa.

Or. en

Emenda 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Biex jiġi żgurat li r-riskju ta’ ħsara 
kif ukoll ir-riskju tal-insolvenza tal-
manifattur ma jgħaddux fuq pazjenti li 
ssirilhom ħsara permezz ta’ apparati 
mediċi, il-manifatturi għandhom ikunu 
obbligati li jagħmlu assikurazzjoni ta’ 
responsabbiltà b’kopertura xierqa.

Or. en

Emenda 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Biex jiġi żgurat li l-pazjenti li 
ssirilhom ħsara jiġu kkumpensati għal 
kwalunkwe dannu u biex tiġi evitata l-
insolvenza tal-manifattur, il-manifatturi 
għandhom ikunu obbligati li jagħmlu 
assikurazzjoni ta’ responsabbiltà 
b’kopertura minima suffiċjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Assikurazzjoni ta’ responsabbiltà b’kopertura minima suffiċjenti tiżgura li r-riskju ta’ ħsara 
kif ukoll ir-riskju tal-insolvenza tal-manifattur ma jgħaddux fuq pazjenti li ssirilhom ħsara u li 
dawk li jħallsu jkunu responsabbli għall-ispiża tat-trattament.

Emenda 168
Pat the Cope Gallagher

Proposta għal regolament
Premessa 27a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27a) Il-persuna kwalifikata għandha 
tirrikjedi livell minimu ta’ kwalifikazzjoni 
inklużi rekwiżiti edukattivi, esperjenza u 
isem reġistrat professjonali. Eżempju 
wieħed ta’ din ir-reġistrazzjoni 
professjonali, b’mod partikolari għall-
inġiniera, ikun il-ksib mill-persuna 
kwalifikata tar-rekwiżiti nazzjonali għad-
denominazzjoni Eur Ing, il-
kwalifikazzjoni professjonali reġistrata 
tal-inġinerija madwar l-UE.

Or. en

Emenda 169
Françoise Grossetête
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Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Is-sejbiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar 
ir-Riskji Emerġenti u dawk li ġew 
Identifikati Reċentement (SCENIHR), 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2008/721/KE tal-5 ta’ Awwissu 2008 li 
twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ 
Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-
sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u 
l-ambjent u li tirrevoka d-Deċiżjoni 
2004/210/KE, fl-opinjoni xjentifika tiegħu 
tal-15 ta’ April 2010 dwar is-sikurezza ta’ 
apparati mediċi riproċessati 
kummerċjalizzati biex jintużaw darba, u 
tal-Kummissjoni fir-rapport tagħha tas-
27 ta’ Awwissu 2010 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-kwistjoni 
tar-riproċessar tal-apparati mediċi li 
jintużaw darba fl-Unjoni Ewropea, skont l-
Artikolu 12a tad-Direttiva 93/42/KEE, juru 
li hemm bżonn regolazzjoni tar-riproċessar 
tal-apparati li jintużaw darba sabiex jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa 
u s-sikurezza, filwaqt li din il-prattika tkun 
tista’ tkompli tiżviluppa b’kundizzjonijiet 
aktar ċari. Meta apparat li jintuża darba jiġi 
riproċessat, l-għan maħsub tiegħu jiġi 
mmodifikat u min jipproċessah mill-ġdid 
għandu għalhekk jitqies bħala l-manifattur 
tal-apparat riproċessat.

(31) Is-sejbiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar 
ir-Riskji Emerġenti u dawk li ġew 
Identifikati Reċentement (SCENIHR), 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2008/721/KE tal-5 ta’ Awwissu 2008 li 
twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ 
Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-
sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u 
l-ambjent u li tirrevoka d-Deċiżjoni 
2004/210/KE, fl-opinjoni xjentifika tiegħu 
tal-15 ta’ April 2010 dwar is-sikurezza ta’ 
apparati mediċi riproċessati 
kummerċjalizzati biex jintużaw darba, u 
tal-Kummissjoni fir-rapport tagħha tas-
27 ta’ Awwissu 2010 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-kwistjoni 
tar-riproċessar tal-apparati mediċi li 
jintużaw darba fl-Unjoni Ewropea, skont l-
Artikolu 12a tad-Direttiva 93/42/KEE, juru 
li hemm bżonn regolazzjoni tar-riproċessar 
tal-apparati li jintużaw darba sabiex jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa 
u s-sikurezza, filwaqt li din il-prattika tkun 
tista’ tkompli tiżviluppa b’kundizzjonijiet 
aktar ċari. Meta apparat li jintuża darba jiġi 
riproċessat, l-għan maħsub tiegħu jiġi 
mmodifikat u min jipproċessah mill-ġdid 
għandu għalhekk jitqies bħala l-manifattur 
tal-apparat riproċessat. Ir-riproċessar ta’ 
apparati impjantabbli għal użu ta’ darba 
biss u apparati kirurġikament invażivi 
għal użu ta’ darba biss għandu jiġi 
pprojbit.

Or. fr

Emenda 170
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Premessa 31
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Is-sejbiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar 
ir-Riskji Emerġenti u dawk li ġew 
Identifikati Reċentement (SCENIHR), 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2008/721/KE tal-5 ta’ Awwissu 2008 li 
twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ 
Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-
sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika 
u l-ambjent u li tirrevoka d-Deċiżjoni 
2004/210/KE, fl-opinjoni xjentifika tiegħu 
tal-15 ta’ April 2010 dwar is-sikurezza ta’ 
apparati mediċi riproċessati 
kummerċjalizzati biex jintużaw darba, u 
tal-Kummissjoni fir-rapport tagħha tas-
27 ta’ Awwissu 2010 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-kwistjoni 
tar-riproċessar tal-apparati mediċi li 
jintużaw darba fl-Unjoni Ewropea, skont 
l-Artikolu 12a tad-Direttiva 93/42/KEE, 
juru li hemm bżonn regolazzjoni tar-
riproċessar tal-apparati li jintużaw darba 
sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza, 
filwaqt li din il-prattika tkun tista’ tkompli 
tiżviluppa b’kundizzjonijiet aktar ċari. 
Meta apparat li jintuża darba jiġi 
riproċessat, l-għan maħsub tiegħu jiġi 
mmodifikat u min jipproċessah mill-ġdid 
għandu għalhekk jitqies bħala l-
manifattur tal-apparat riproċessat.

(31) Sabiex ikunu konformi mal-ġerarkija 
tal-ġestjoni tal-iskart stabbilita fid-
Direttiva 2008/98/KE, l-apparati kollha 
għandhom ikunu jistgħu jerġgħu jintużaw 
bħala regola u għandu jkun kompitu tal-
manifattur li jipprovdi ġustifikazzjoni 
bbażata fuq evidenza xjentifika suffiċjenti 
– b’rabta mas-sikurezza tal-pazjent jew ta’ 
kwalunkwe utent – bħala deroga għal dik 
ir-regola.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta’ darba biss tal-apparati mediċi jiġġenera ammont kbir ta’ skart, li kultant huwa 
tossiku. Il-kostijiet ekoloġiċi u monetarji tal-ġestjoni ta’ dan l-iskart imbagħad jiżdiedu ma’ 
dawk li huma diġà ġġenerati mill-manifatturar u l-awtorizzazzjoni tal-apparati u mill-aċċess 
għalihom, u dan imur kontra sistema ta’ kura tas-saħħa sostenibbli.

Emenda 171
Milan Cabrnoch
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Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Is-sejbiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar 
ir-Riskji Emerġenti u dawk li ġew 
Identifikati Reċentement (SCENIHR), 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2008/721/KE tal-5 ta’ Awwissu 2008 li 
twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ 
Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-
sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u 
l-ambjent u li tirrevoka d-Deċiżjoni 
2004/210/KE, fl-opinjoni xjentifika tiegħu 
tal-15 ta’ April 2010 dwar is-sikurezza ta’ 
apparati mediċi riproċessati 
kummerċjalizzati biex jintużaw darba, u 
tal-Kummissjoni fir-rapport tagħha tas-
27 ta’ Awwissu 2010 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-kwistjoni 
tar-riproċessar tal-apparati mediċi li 
jintużaw darba fl-Unjoni Ewropea, skont l-
Artikolu 12a tad-Direttiva 93/42/KEE, juru 
li hemm bżonn regolazzjoni tar-riproċessar 
tal-apparati li jintużaw darba sabiex jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa 
u s-sikurezza, filwaqt li din il-prattika tkun 
tista’ tkompli tiżviluppa b’kundizzjonijiet 
aktar ċari. Meta apparat li jintuża darba jiġi 
riproċessat, l-għan maħsub tiegħu jiġi 
mmodifikat u min jipproċessah mill-ġdid 
għandu għalhekk jitqies bħala l-manifattur 
tal-apparat riproċessat.

(31) Is-sejbiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar 
ir-Riskji Emerġenti u dawk li ġew 
Identifikati Reċentement (SCENIHR), 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2008/721/KE tal-5 ta’ Awwissu 2008 li 
twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ 
Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-
sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u 
l-ambjent u li tirrevoka d-Deċiżjoni 
2004/210/KE, fl-opinjoni xjentifika tiegħu 
tal-15 ta’ April 2010 dwar is-sikurezza ta’ 
apparati mediċi riproċessati 
kummerċjalizzati biex jintużaw darba, u 
tal-Kummissjoni fir-rapport tagħha tas-
27 ta’ Awwissu 2010 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-kwistjoni 
tar-riproċessar tal-apparati mediċi li 
jintużaw darba fl-Unjoni Ewropea, skont l-
Artikolu 12a tad-Direttiva 93/42/KEE, juru 
li hemm bżonn regolazzjoni tar-riproċessar 
tal-apparati li jintużaw darba sabiex jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa 
u s-sikurezza, filwaqt li din il-prattika tkun 
tista’ tkompli tiżviluppa b’kundizzjonijiet 
aktar ċari. Meta apparat li jintuża darba jiġi 
riproċessat, l-għan maħsub tiegħu jiġi 
mmodifikat u min jipproċessah mill-ġdid 
għandu għalhekk jitqies bħala l-manifattur 
tal-apparat riproċessat. Dawk l-apparati 
mediċi li jintużaw darba u li jkun 
magħruf minn qabel li jippreżentaw riskju 
tas-saħħa m’għandhomx jiġu riproċessati. 
Għandha titfassal lista ta’ apparati li 
jippreżentaw tali riskju.

Or. cs

Emenda 172
Nora Berra
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Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) Is-sejbiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar 
ir-Riskji Emerġenti u dawk li ġew 
Identifikati Reċentement (SCENIHR), 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2008/721/KE tal-5 ta’ Awwissu 2008 li 
twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ 
Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-
sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u 
l-ambjent u li tirrevoka d-Deċiżjoni 
2004/210/KE, fl-opinjoni xjentifika tiegħu 
tal-15 ta’ April 2010 dwar is-sikurezza ta’ 
apparati mediċi riproċessati 
kummerċjalizzati biex jintużaw darba, u 
tal-Kummissjoni fir-rapport tagħha tas-
27 ta’ Awwissu 2010 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-kwistjoni 
tar-riproċessar tal-apparati mediċi li 
jintużaw darba fl-Unjoni Ewropea, skont l-
Artikolu 12a tad-Direttiva 93/42/KEE, juru 
li hemm bżonn regolazzjoni tar-riproċessar 
tal-apparati li jintużaw darba sabiex jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa 
u s-sikurezza, filwaqt li din il-prattika tkun 
tista’ tkompli tiżviluppa b’kundizzjonijiet 
aktar ċari. Meta apparat li jintuża darba jiġi 
riproċessat, l-għan maħsub tiegħu jiġi 
mmodifikat u min jipproċessah mill-ġdid 
għandu għalhekk jitqies bħala l-manifattur 
tal-apparat riproċessat.

(31) Is-sejbiet tal-Kumitat Xjentifiku dwar 
ir-Riskji Emerġenti u dawk li ġew 
Identifikati Reċentement (SCENIHR), 
stabbilit bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2008/721/KE tal-5 ta’ Awwissu 2008 li 
twaqqaf Struttura Konsultattiva ta’ 
Kumitati Xjentifiċi u esperti fil-qasam tas-
sigurtà tal-konsumatur, is-saħħa pubblika u 
l-ambjent u li tirrevoka d-Deċiżjoni 
2004/210/KE, fl-opinjoni xjentifika tiegħu 
tal-15 ta’ April 2010 dwar is-sikurezza ta’ 
apparati mediċi riproċessati 
kummerċjalizzati biex jintużaw darba, u 
tal-Kummissjoni fir-rapport tagħha tas-
27 ta’ Awwissu 2010 lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill dwar il-kwistjoni 
tar-riproċessar tal-apparati mediċi li 
jintużaw darba fl-Unjoni Ewropea, skont l-
Artikolu 12a tad-Direttiva 93/42/KEE, juru 
li hemm bżonn regolazzjoni tar-riproċessar 
tal-apparati li jintużaw darba sabiex jiġi 
żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa 
u s-sikurezza, filwaqt li din il-prattika tkun 
tista’ tkompli tiżviluppa b’kundizzjonijiet 
aktar ċari. Meta apparat li jintuża darba jiġi 
riproċessat, l-għan maħsub tiegħu jiġi 
mmodifikat u min jipproċessah mill-ġdid 
għandu għalhekk jitqies bħala l-manifattur 
tal-apparat riproċessat. Għal aktar ċarezza, 
“apparat maħsub biex jintuża darba” biss 
għandu jiġi riproċessat u mhux “apparat 
li jintuża darba”. Għalhekk, fir-rigward 
ta’ riproċessar, “apparat li jintuża diversi 
drabi”, “apparat maħsub biex jintuża 
darba” u “apparat li jintuża darba” 
għandhom jiġu definiti f’dan ir-
Regolament u dawn it-termini għandhom 
ikunu distinti bejniethom.

Or. en
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Emenda 173
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Recital 31 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Minħabba n-natura ferm kumplessa 
tal-apparati li jintużaw darba u r-
riproċessar tagħhom madwar l-UE, l-
aktar ħaġa importanti hi li jitqies l-impatt 
li kwalunkwe bidla sinifikanti fil-politika 
jista' jkollha fuq is-sikurezza tal-pazjenti, 
il-professjonisti mediċi u l-partijiet 
interessati l-oħra involuti. Għalhekk, l-
ewwel għandha titwettaq valutazzjoni tal-
impatt responsabbli u trasparenti li 
tikkunsidra l-konsegwenzi ekonomiċi, 
soċjali (inklużi s-sistemi tas-saħħa) u 
ambjentali ta’ azzjoni jew nuqqas ta’ 
azzjoni politika. Jekk il-valutazzjoni tal-
impatt turi li hi fattibbli, is-sejbiet 
għandhom jiġu ppreżentati f’rapport lill-
partijiet interessati kollha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Emenda 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 32
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 175
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(32) Meta pazjent jiddaħħallu apparat 
f'ġismu, għandu jingħata l-informazzjoni 
essenzjali dwar l-apparat impjantat li 
tippermetti li dan ikun identifikat u li 
tinkludi informazzjoni dwar il-
karatteristika ewlenija tal-apparat, l-
effetti avversi potenzjali, twissija rigward 
ir-riskji tas-saħħa potenzjali, miżuri ta’ 
segwitu fil-kuntest tal-kura wara l-
operazzjoni u kull twissija jew 
prekawzjoni meħtieġa li għandha tittieħed, 
pereżempju indikazzjoni dwar jekk dan l-
apparat huwiex kompatibbli jew le ma' 
ċerti apparati dijanjostiċi jew mal-
iskanners użati fil-kontrolli tas-sigurtà.

Or. en
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Emenda 176
Peter Liese

Proposta għal regolament
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) L-apparati mediċi għandhom, bħala 
regola ġenerali, ikollhom il-marka CE li 
tindika l-konformità tagħhom ma' dan ir-
Regolament biex ikunu jistgħu jiċċaqilqu 
b’mod liberu fl-Unjoni u jibdew jintużaw 
skont l-għan maħsub għalihom. L-Istati 
Membri ma għandhomx joħolqu ostakoli 
għat-tqegħid fis-suq jew fis-servizz 
tagħhom, għal raġunijiet relatati mar-
rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament.

(33) L-apparati mediċi għandhom, bħala 
regola ġenerali, ikollhom il-marka CE li 
tindika l-konformità tagħhom ma' dan ir-
Regolament biex ikunu jistgħu jiċċaqilqu 
b’mod liberu fl-Unjoni u jibdew jintużaw 
skont l-għan maħsub għalihom. L-Istati 
Membri ma għandhomx joħolqu ostakoli 
għat-tqegħid fis-suq jew fis-servizz 
tagħhom, għal raġunijiet relatati mar-
rekwiżiti stipulati f’dan ir-Regolament. 
Madankollu, l-Istati Membri għandhom 
jitħallew jiddeċiedu jillimitawx l-użu ta’ 
kwalunkwe tip speċifiku ta’ apparat 
mediku fir-rigward ta' aspetti li mhumiex 
koperti minn dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 177
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) It-traċċabbiltà tal-apparati mediċi 
permezz ta’ sistema ta’ Identifikazzjoni 
Unika tal-Apparat (UDI) ibbażata fuq il-
gwida internazzjonali, għandha ttejjeb 
sinifikattivament l-effettività tas-sikurezza 
wara t-tqegħid fis-suq tal-apparat mediku 
grazzi għal rappurtar imtejjeb tal-inċidenti, 
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat 
iffukati u monitoraġġ aħjar mill-
awtoritajiet kompetenti. Din għandha tgħin 
ukoll biex jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u biex 
jiġi kkontrollat l-apparat iffalsifikat. L-użu 

(34) It-traċċabbiltà tal-apparati mediċi 
permezz ta’ sistema ta’ Identifikazzjoni 
Unika tal-Apparat (UDI) ibbażata fuq il-
gwida internazzjonali, għandha ttejjeb 
sinifikattivament l-effettività tas-sikurezza 
wara t-tqegħid fis-suq tal-apparat mediku 
grazzi għal rappurtar imtejjeb tal-inċidenti, 
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat 
iffukati u monitoraġġ aħjar mill-
awtoritajiet kompetenti. Din għandha tgħin 
ukoll biex jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u biex 
jiġi kkontrollat l-apparat iffalsifikat. L-użu 



PE510.741v01-00 24/95 AM\935943MT.doc

MT

tas-sistema UDI għandu jtejjeb ukoll il-
politika tax-xiri u l-immaniġġjar tal-istokk 
mill-isptarijiet. 

tas-sistema UDI għandu jtejjeb ukoll il-
politika tax-xiri u l-immaniġġar tal-istokk 
mill-isptarijiet u jkun kompatibbli mal-
karatteristiċi tas-sikurezza msemmijin fid-
Direttiva 2011/62/UE.

Or. fr

Emenda 178
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) It-traċċabbiltà tal-apparati mediċi 
permezz ta’ sistema ta’ Identifikazzjoni 
Unika tal-Apparat (UDI) ibbażata fuq il-
gwida internazzjonali, għandha ttejjeb 
sinifikattivament l-effettività tas-sikurezza 
wara t-tqegħid fis-suq tal-apparat mediku 
grazzi għal rappurtar imtejjeb tal-inċidenti, 
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat 
iffukati u monitoraġġ aħjar mill-
awtoritajiet kompetenti. Din għandha tgħin 
ukoll biex jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u biex 
jiġi kkontrollat l-apparat iffalsifikat. L-użu 
tas-sistema UDI għandu jtejjeb ukoll il-
politika tax-xiri u l-immaniġġjar tal-istokk 
mill-isptarijiet.

(34) It-traċċabbiltà tal-apparati mediċi 
permezz ta’ sistema ta’ Identifikazzjoni 
Unika tal-Apparat (UDI) ibbażata fuq il-
gwida internazzjonali, għandha ttejjeb 
sinifikattivament l-effettività tas-sikurezza 
wara t-tqegħid fis-suq tal-apparat mediku 
grazzi għal rappurtar imtejjeb tal-inċidenti, 
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat 
iffukati u monitoraġġ aħjar mill-
awtoritajiet kompetenti. Din għandha tgħin 
ukoll biex jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u biex 
jiġi kkontrollat l-apparat iffalsifikat. L-użu 
tas-sistema UDI għandu jtejjeb ukoll il-
politika tax-xiri u l-immaniġġar tal-istokk 
mill-isptarijiet u l-ispiżjara, u jkun 
kompatibbli mas-sistemi ta’ 
awtentikazzjoni l-oħra li diġà jeżistu 
f’dawn l-ambjenti.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi stabbilita sistema ta’ awtentikazzjoni elettronika għal prodotti mediċinali fid-
dawl tad-Direttiva dwar il-mediċini falsifikati. Is-sistemi għall-apparati mediċi u l-prodotti 
mediċinali għandhom ikunu kompatibbli sabiex ma jimponux piż sostanzjali fuq l-atturi 
involuti fil-katina tal-provvista li jaħdmu biż-żewġ tipi ta’ prodotti.
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Emenda 179
Peter Liese

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) It-traċċabbiltà tal-apparati mediċi 
permezz ta’ sistema ta’ Identifikazzjoni 
Unika tal-Apparat (UDI) ibbażata fuq il-
gwida internazzjonali, għandha ttejjeb 
sinifikattivament l-effettività tas-sikurezza 
wara t-tqegħid fis-suq tal-apparat mediku 
grazzi għal rappurtar imtejjeb tal-inċidenti, 
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat 
iffukati u monitoraġġ aħjar mill-
awtoritajiet kompetenti. Din għandha tgħin 
ukoll biex jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u biex 
jiġi kkontrollat l-apparat iffalsifikat. L-użu 
tas-sistema UDI għandu jtejjeb ukoll il-
politika tax-xiri u l-immaniġġjar tal-istokk 
mill-isptarijiet.

(34) It-traċċabbiltà tal-apparati mediċi 
permezz ta’ sistema ta’ Identifikazzjoni 
Unika tal-Apparat (UDI) ibbażata fuq il-
gwida internazzjonali, għandha ttejjeb 
sinifikattivament l-effettività tas-sikurezza 
wara t-tqegħid fis-suq tal-apparat mediku 
grazzi għal rappurtar imtejjeb tal-inċidenti, 
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat 
iffukati u monitoraġġ aħjar mill-
awtoritajiet kompetenti. Din għandha tgħin 
ukoll biex jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u biex 
jiġi kkontrollat l-apparat iffalsifikat. L-użu 
tas-sistema UDI għandu jtejjeb ukoll il-
politika tax-xiri u l-immaniġġar tal-istokk 
mill-isptarijiet, il-grossisti u l-ispiżjara, u 
jkun kompatibbli mas-sistemi ta’ 
awtentikazzjoni l-oħra li diġà jeżistu 
f’dawn l-ambjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Aktarx li sistema ta' awtentikazzjoni elettronika għall-mediċini se tinħoloq skont id- Direttiva 
dwar il-mediċini falsifikati. Huwa importanti li s-sistemi għall-apparati mediċi u l-mediċini 
jkunu kompatibbli. Inkella dan iġib miegħu piż sinifikanti u possibbilment immaniġġjabbli 
għall-aġenti tal-katina tal-provvista li jaħdmu biż-żewġ tipi ta’ prodotti.

Emenda 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) It-trasparenza flimkien ma' 
informazzjoni aktar tajba huma essenzjali 

(35) It-trasparenza flimkien ma' 
informazzjoni ċara u mhux promozzjonali 
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fl-għoti tas-setgħa lill-pazjenti u lill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u biex 
jippermettu li dawn ikunu jistgħu jagħmlu 
deċiżjonijiet infurmati, biex jipprovdu bażi 
solida għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
regolatorji u biex jinjettaw il-fiduċja fis-
sistema regolatorja.

huma essenzjali fl-għoti tas-setgħa lill-
pazjenti u lill-professjonisti tal-kura tas-
saħħa u biex jippermettu li dawn ikunu 
jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet infurmati, 
biex jipprovdu bażi solida għat-teħid tad-
deċiżjonijiet regolatorji u biex jinjettaw il-
fiduċja fis-sistema regolatorja.

Or. en

Emenda 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) It-trasparenza flimkien ma' 
informazzjoni aktar tajba huma essenzjali 
fl-għoti tas-setgħa lill-pazjenti u lill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u biex 
jippermettu li dawn ikunu jistgħu jagħmlu 
deċiżjonijiet infurmati, biex jipprovdu bażi 
solida għat-teħid tad-deċiżjonijiet 
regolatorji u biex jinjettaw il-fiduċja fis-
sistema regolatorja.

(35) It-trasparenza flimkien ma' 
informazzjoni intelliġibbli, affidabbli, 
oġġettiva, faċilment aċċessibbli u mhux 
promozzjonali huma essenzjali fl-għoti tas-
setgħa lill-pazjenti u lill-professjonisti tal-
kura tas-saħħa u biex jippermettu li dawn 
ikunu jistgħu jagħmlu deċiżjonijiet 
infurmati, biex jipprovdu bażi solida għat-
teħid tad-deċiżjonijiet regolatorji u biex 
jinjettaw il-fiduċja fis-sistema regolatorja.

Or. en

Emenda 182
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Is-sistemi elettroniċi tal-Eudamed li 
jirrigwardaw l-apparati fis-suq, l-operaturi 
ekonomiċi rilevanti u ċ-ċertifikati 
għandhom jippermettu li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-apparati fis-suq 

(37) Is-sistemi elettroniċi tal-Eudamed li 
jirrigwardaw l-apparati fis-suq, l-operaturi 
ekonomiċi rilevanti u ċ-ċertifikati 
għandhom jippermettu li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-apparati fis-suq 
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tal-Unjoni. Is-sistema elettronika għall-
investigazzjonijiet kliniċi 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, li jirrappurtaw l-
avvenimenti avversi serji. Is-sistema 
elettronika ta’ viġilanza għandha 
tippermetti lill-manifatturi li jirrappurtaw l-
inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu 
jiġu rappurtati u li jappoġġjaw il-
koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet 
tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali. Is-sistema elettronika ta’ 
sorveljanza tas-suq għandha tkun għodda 
għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

tal-Unjoni. Is-sistema elettronika għall-
investigazzjonijiet kliniċi 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, li jirrappurtaw l-
avvenimenti avversi serji. Is-sistema 
elettronika ta’ viġilanza għandha 
tippermetti lill-manifatturi li jirrappurtaw l-
inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu 
jiġu rappurtati u li jappoġġjaw il-
koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet 
tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali. Is-sistema elettronika ta’ 
sorveljanza tas-suq għandha tkun għodda 
għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti. Deskrizzjoni 
ġenerali tal-informazzjoni dwar il-
viġilanza u s-sorveljanza tas-suq għandha 
titqiegħed regolarment għad-dispożizzjoni 
tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa u tal-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pubbliku se jibbenefikaw minn deskrizzjoni ġenerali 
tal-informazzjoni dwar il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq. Peress li din l-informazzjoni se 
tirrikjedi proċessar sensittiv, l-MDCG huwa l-forum adatt għall-għoti ta’ din l-informazzjoni 
għall-Bank tad-Dejta Ewropew.

Emenda 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Is-sistemi elettroniċi tal-Eudamed li 
jirrigwardaw l-apparati fis-suq, l-
operaturi ekonomiċi rilevanti u ċ-
ċertifikati għandhom jippermettu li l-
pubbliku jkun infurmat kif xieraq dwar l-

(37) Is-sistemi elettroniċi tal-Eudamed 
għandhom jippermettu li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-apparati fis-suq 
tal-Unjoni. Livelli adegwati ta’ aċċess 
għall-pubbliku u għall-professjonisti tal-
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apparati fis-suq tal-Unjoni. Is-sistema 
elettronika għall-investigazzjonijiet kliniċi 
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, li 
jirrappurtaw l-avvenimenti avversi serji. Is-
sistema elettronika ta’ viġilanza għandha 
tippermetti lill-manifatturi li jirrappurtaw l-
inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu 
jiġu rappurtati u li jappoġġjaw il-
koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet 
tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali. Is-sistema elettronika ta’ 
sorveljanza tas-suq għandha tkun għodda 
għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

kura tas-saħħa għal dawk il-partijiet tas-
sistemi elettroniċi tal-Eudamed li 
jipprovdu informazzjoni ewlenija dwar 
apparati mediċi li jistgħu joħolqu riskju 
għas-saħħa u s-sikurezza pubblika huma 
essenzjali. L-aċċess għad-dejta għandu 
jingħata fuq talba, skont ir-Regolament 
(KE) Nru 1049/2001. Is-sistema 
elettronika għall-investigazzjonijiet kliniċi 
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, li 
jirrappurtaw l-avvenimenti avversi serji. Is-
sistema elettronika ta’ viġilanza għandha 
tippermetti lill-manifatturi li jirrappurtaw l-
inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu 
jiġu rappurtati u li jappoġġjaw il-
koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet 
tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali. Is-sistema elettronika ta’ 
sorveljanza tas-suq għandha tkun għodda 
għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa konformi ma r-Regolament (KE) Nru 1049/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill tat-30 ta’ Mejju 2001 dwar l-aċċess pubbliku għad-dokumenti tal-Parlament 
Ewropew, tal-Kunsill u tal-Kummissjoni.

Emenda 184
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
il-manifatturi għandhom iqassru l-aspetti 
prinċipali tas-sikurezza u l-prestazzjoni tal-
apparat u r-riżultat tal-evalwazzjoni klinika 

(39) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
fl-interess ta’ żieda fit-trasparenza, il-
manifatturi għandhom iqassru l-aspetti 
prinċipali tas-sikurezza u l-prestazzjoni tal-
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f’dokument li għandu jkun disponibbli 
għall-pubbliku.

apparat u r-riżultat tal-evalwazzjoni klinika 
f’dokument li għandu jkun disponibbli 
għall-pubbliku.

Or. sl

Emenda 185
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(39) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
il-manifatturi għandhom ifasslu rapport 
dwar l-aspetti prinċipali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni tal-apparat u r-riżultat tal-
evalwazzjoni klinika. Sommarju tar-
rapport dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(39) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
il-manifatturi għandhom jipprovdu rapport 
sħiħ dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika ta’ dawk l-apparati lill-awtorità 
nazzjonali jew lill-Aġenzija, skont kif ikun 
rilevanti, involuti fil-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. Ir-
rapport sħiħ u sommarju tiegħu 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku permezz tal-Eudamed.

Or. en
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Emenda 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Recital 39 a (new)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Fil-każ ta’ apparati b'funzjoni 
dijanjostika jew ta' kejl, l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri kollha 
meħtieġa biex jipprevjenu r-riskju ta’ 
infezzjoni u ta’ kontaminazzjoni 
mikrobika bejn il-pazjenti. Għal dan il-
għan, l-Istati Membri għandhom 
jeliminaw ir-riskji magħrufin jew 
prevedibbli għas-sikurezza tal-pazjenti 
billi jirrakkomandaw inter alia l-aktar 
livelli sikuri ta’ diżinfezzjoni u l-aktar linji 
gwida sikuri f’dan ir-rigward u jiżguraw 
l-implimentazzjoni effettiva tagħhom mill-
utenti u mill-istabbilimenti tas-saħħa. 
F’konformità mad-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 74 ta’ dan ir-Regolament, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li dawn il-
miżuri preventivi għall-protezzjoni tas-
saħħa huma xierqa.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Valutazzjonijiet kliniċi reċenti juru riskju sinifikanti ta’ trażmizzjoni bejn il-pazjenti ta’ 
patoġeni li huma vetturi ta’ mard tat-tip STI (infezzjoni trażmessa sesswalment) bħall-
papillomavirus, l-erpete, l-epatite, eċċ. Id-differenza bejn il-prattika u l-linji gwida għas-
sikurezza tal-pazjenti għal dawn l-apparati wasslet għall-infezjoni tal-pazjenti u kultant għall-
mewt.

Emenda 188
Nora Berra

Proposta għal regolament
Premessa 42
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
l-awtoritajiet għandhom jiġu infurmati, fi 
stadju bikri, dwar l-apparati li huma 
soġġetti 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' apparati ġodda, apparati li għalihom 
tintuża teknoloġija ġdida, apparati li 
jagħmlu parti minn kategorija ta' apparati 
b'rati ta' inċidenti serji miżjuda, jew 
apparati li għalihom ikunu ġew identifikati 
diskrepanzi serji minn korpi notifikati 
differenti fil-valutazzjonijiet tal-
konformità, fir-rigward ta’ apparati 
sostanzjalment simili. Il-proċess previst 
f'dan ir-Regolament ma jipprevenix lil 
manifattur milli jinforma volontarjament lil 
awtorità kompetenti bl-intenzjoni tiegħu li 
jippreżenta applikazzjoni għal valutazzjoni 
tal-konformità għal apparat mediku ta’ 
riskju għoli, qabel ma jippreżenta l-
applikazzjoni lill-korp notifikat.

(42) Għall-apparati mediċi innovattivi ta’ 
riskju għoli, l-awtoritajiet kompetenti
għandhom jiġu infurmati, fi stadju bikri, 
dwar l-apparati li huma soġġetti għal 
valutazzjoni tal-konformità u jingħataw id-
dritt, fl-assenza ta’ speċifikazzjoni teknika 
jew linja gwida għat-twettiq ta’ 
valutazzjoni teknika, li jivvalutaw dejta 
klinika u jipproċedu b’valutazzjoni 
xjentifika, partikolarment fir-rigward ta' 
apparati ġodda, apparati li għalihom tintuża 
teknoloġija ġdida, apparati li jagħmlu parti 
minn kategorija ta' apparati b'rati ta' 
inċidenti serji miżjuda, jew apparati li 
għalihom ikunu ġew identifikati 
diskrepanzi serji minn korpi notifikati 
differenti fil-valutazzjonijiet tal-
konformità, fir-rigward ta’ apparati 
sostanzjalment simili. Il-proċess previst 
f'dan ir-Regolament ma jipprevenix lil 
manifattur milli jinforma volontarjament lil 
awtorità kompetenti bl-intenzjoni tiegħu li 
jippreżenta applikazzjoni għal valutazzjoni 
tal-konformità għal apparat mediku ta’ 
riskju għoli, qabel ma jippreżenta l-
applikazzjoni lill-korp notifikat.

Or. en

Emenda 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
l-awtoritajiet għandhom jiġu infurmati, fi 
stadju bikri, dwar l-apparati li huma 
soġġetti għal valutazzjoni tal-konformità u 
jingħataw id-dritt, imsejjes fuq raġunijiet 
validi xjentifikament, li jiskrutinizzaw il-

(42) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
l-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġu 
infurmati, fi stadju bikri, dwar l-apparati li 
huma soġġetti għal valutazzjoni tal-
konformità u jingħataw id-dritt, imsejjes 
fuq raġunijiet validi xjentifikament, li 
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valutazzjoni preliminari mwettqa mill-
korpi notifikati, partikolarment fir-rigward 
ta' apparati ġodda, apparati li għalihom 
tintuża teknoloġija ġdida, apparati li 
jagħmlu parti minn kategorija ta' apparati 
b'rati ta' inċidenti serji miżjuda, jew 
apparati li għalihom ikunu ġew identifikati 
diskrepanzi serji minn korpi notifikati 
differenti fil-valutazzjonijiet tal-
konformità, fir-rigward ta’ apparati 
sostanzjalment simili. Il-proċess previst 
f'dan ir-Regolament ma jipprevenix lil 
manifattur milli jinforma volontarjament lil 
awtorità kompetenti bl-intenzjoni tiegħu li 
jippreżenta applikazzjoni għal valutazzjoni 
tal-konformità għal apparat mediku ta’ 
riskju għoli, qabel ma jippreżenta l-
applikazzjoni lill-korp notifikat.

jiskrutinizzaw il-valutazzjoni preliminari 
mwettqa mill-korpi notifikati, 
partikolarment fir-rigward ta' apparati 
ġodda, apparati li għalihom tintuża 
teknoloġija ġdida, apparati li jagħmlu parti 
minn kategorija ta' apparati b'rati ta' 
inċidenti serji miżjuda, jew apparati li 
għalihom ikunu ġew identifikati 
diskrepanzi serji minn korpi notifikati 
differenti fil-valutazzjonijiet tal-
konformità, fir-rigward ta’ apparati 
sostanzjalment simili. Il-proċess previst 
f'dan ir-Regolament ma jipprevenix lil 
manifattur milli jinforma volontarjament lil 
awtorità kompetenti bl-intenzjoni tiegħu li 
jippreżenta applikazzjoni għal valutazzjoni 
tal-konformità għal apparat mediku ta’ 
riskju għoli, qabel ma jippreżenta l-
applikazzjoni lill-korp notifikat.

Or. en

Emenda 190
Nora Berra

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Manifatturi ta’ apparati b’riskju 
għoli li jkollhom preokkupazzjonijiet dwar 
il-valutazzjoni xjentifika għandhom 
jingħataw parir għal valutazzjoni xierqa 
tal-konformità tal-apparati tagħhom, 
b’mod partikolari fir-rigward tad-dejta 
klinika meħtieġa għall-valutazzjoni 
klinika. Dan il-parir xjentifiku jista’ jiġi 
pprovdut mill-Bord Xjentifiku 
Konsultattiv jew minn laboratorju ta’ 
referenza tal-UE u jista’ jiġi ppubblikat 
fuq bażi ta’ dejta pubblika.

Or. en
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Emenda 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità m’għandhiex tkun applikabbli 
għat-tipi kollha ta’ apparati. Għandha tiġi 
introdotta proċedura rapida ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal:
- apparati impjantabbli u apparati 
terapewtiċi attivi maħsuba biex jintużaw 
b'kuntatt dirett mal-qalb, mas-sistema 
ċirkolatorja ċentrali jew mas-sistema 
nervuża ċentrali;
- apparati impjantabbli użati fuq il-
kolonna tal-ispina u fuq l-għadma ta' 
ġenb il-koxxa, tal-irkoppa jew tal-ispalla, 
bl-eċċezzjoni ta' strumenti u aċċessorji 
użati għall-osteosinteżi;
- apparati impjantabbli u invażivi għal 
skopijiet estetiċi.
Għandha tiġi introdotta proċedura rapida 
u deċentralizzata ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għall-apparati l-oħra 
kollha tal-klassi IIb u l-klassi III.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Spiss is-suċċess fil-kamp tar-regolamentazzjoni u tat-tqegħid fis-suq fl-UE huwa meħtieġ 
bħala prerekwiżit għal appoġġ ulterjuri għad-dħul fis-suq tal-Istati Uniti. Is-sistema attwali 
ta’ valutazzjoni ta’ konformità tinkoraġġixxi lill-Amministrazzjoni għall-Ikel u għall-
Mediċinali (Food and Drug Administration – FDA) biex tuża s-suq tal-UE bħala 
investigazzjoni klinika fuq skala kbira u liċ-ċittadini tal-UE bħala oġġetti ta’ esperiment bla 
ħlas. Dan iqiegħed lill-ħaddiema tal-UE u lill-assikurazzjonijiet tas-saħħa tagħha fi żvantaġġ 
kompetittiv meta jinqalgħu avvenimenti avversi, u konsegwentement dan jolqot il-produttività 
u l-kompetittività globali b’mod negattiv.
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Emenda 192
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi I, bħala 
regola ġenerali, għandha titwettaq taħt ir-
responsabbiltà esklussiva tal-manifatturi 
fid-dawl tal-livell baxx ta' vulnerabbiltà 
assoċjata ma' dawn il-prodotti. Għall-
apparati mediċi tal-klassijiet IIa, IIb u III, 
livell xieraq ta’ involviment ta’ korp 
notifikat għandu jkun obbligatorju, bl-
apparat mediku tal-klassi III jeħtieġ 
approvazzjoni espliċita minn qabel tad-
disinn u l-manifattura tiegħu, qabel ma dan 
ikun jista’ jitqiegħed fis-suq.

(44) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi I, bħala 
regola ġenerali, għandha titwettaq taħt ir-
responsabbiltà esklussiva tal-manifatturi 
fid-dawl tal-livell baxx ta' vulnerabbiltà 
assoċjata ma' dawn il-prodotti. Għall-
apparati mediċi tal-klassijiet IIa, IIb u III, 
livell xieraq ta’ involviment ta’ korp 
notifikat għandu jkun obbligatorju, bl-
apparat mediku tal-klassi III jeħtieġ 
approvazzjoni espliċita minn qabel tad-
disinn u l-manifattura tiegħu, qabel ma dan 
ikun jista’ jitqiegħed fis-suq. Meta l-
klassifikazzjonijiet tal-prodotti jsiru aktar 
stretti, irid jiġi permess perjodu adegwat 
ta’ tranżizzjoni. B’mod partikolari fil-każ 
ta’ apparati li ilhom fis-suq għal 
għexieren ta’ snin u li huma affidabbli u 
mingħajr problemi, għandhom jitnaqqsu 
rekwiżiti għal ittestjar addizzjonali bla 
bżonn. Ikun aktar xieraq li dawn ir-riżorsi 
jiġu allokati għall-innovazzjoni.

Or. fi

Emenda 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi I, bħala 
regola ġenerali, għandha titwettaq taħt ir-
responsabbiltà esklussiva tal-manifatturi 
fid-dawl tal-livell baxx ta' vulnerabbiltà 

Din l-emenda ma taffettwax il-verżjoni 
Maltija.
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assoċjata ma' dawn il-prodotti. Għall-
apparati mediċi tal-klassijiet IIa, IIb u III, 
livell xieraq ta’ involviment ta’ korp 
notifikat għandu jkun obbligatorju, bl-
apparat mediku tal-klassi III jeħtieġ 
approvazzjoni espliċita minn qabel tad-
disinn u l-manifattura tiegħu, qabel ma dan 
ikun jista’ jitqiegħed fis-suq.

Or. en

Emenda 194
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi I, bħala 
regola ġenerali, għandha titwettaq taħt ir-
responsabbiltà esklussiva tal-manifatturi 
fid-dawl tal-livell baxx ta' vulnerabbiltà 
assoċjata ma' dawn il-prodotti. Għall-
apparati mediċi tal-klassijiet IIa, IIb u III, 
livell xieraq ta’ involviment ta’ korp 
notifikat għandu jkun obbligatorju, bl-
apparat mediku tal-klassi III jeħtieġ 
approvazzjoni espliċita minn qabel tad-
disinn u l-manifattura tiegħu, qabel ma dan 
ikun jista’ jitqiegħed fis-suq.

(44) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi I, bħala 
regola ġenerali, għandha titwettaq taħt ir-
responsabbiltà esklussiva tal-manifatturi 
fid-dawl tal-livell baxx ta' vulnerabbiltà 
assoċjata ma' dawn il-prodotti. Għall-
apparati mediċi tal-klassijiet IIa, IIb u III, 
monitoraġġ mill-qrib minn korp notifikat 
għandu jkun obbligatorju, bl-apparat 
mediku tal-klassi III jeħtieġ approvazzjoni 
espliċita minn qabel tad-disinn u l-
manifattura tiegħu, qabel ma dan ikun jista’ 
jitqiegħed fis-suq.

Or. fr

Emenda 195
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) Il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal- (45) Il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
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konformità għandhom ikunu simplifikati u 
integrati , filwaqt li r-rekwiżiti għall-korpi 
notifikati fir-rigward tat-twettiq tal-
valutazzjonijiet tagħhom għandhom jiġu 
speċifikati b’mod ċar biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd.

konformità għandhom jissaħħu u jkunu
integrati, filwaqt li r-rekwiżiti għall-korpi 
notifikati fir-rigward tat-twettiq tal-
valutazzjonijiet tagħhom għandhom jiġu 
speċifikati b’mod ċar biex jiġu żgurati 
kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd.

Or. fr

Emenda 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Premessa 46a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) Biex tiġi żgurata s-sikurezza 
ġenerali tas-suq, kwalunkwe persuna 
fiżika jew ġuridika għandha d-dritt li 
tippubblika jew ixxerred bona fide 
informazzjoni dwar fatt, element ta’ dejta 
jew azzjoni, malli nuqqas ta’ għarfien 
dwar dan il-fatt, dan l-element ta’ dejta 
jew din l-azzjoni jidher li jippreżenta 
periklu għas-saħħa jew għall-ambjent.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa hija mmirata lejn il-protezzjoni tal-iżvelaturi.

Emenda 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 47

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(47) Ir-regoli dwar l-investigazzjonijiet 
kliniċi għandhom ikunu f’konformità mal-
gwida prinċipali internazzjonali f’dan il-
qasam, bħal pereżempju l-istandard 
internazzjonali ISO 14155:2011 dwar il-

(47) Ir-regoli dwar l-investigazzjonijiet 
kliniċi għandhom ikunu f’konformità mal-
gwida prinċipali internazzjonali f’dan il-
qasam, bħal pereżempju l-istandard 
internazzjonali ISO 14155:2011 jew 
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prattika klinika tajba għall-
investigazzjonijiet kliniċi ta' apparati 
mediċi għal suġġetti umani u l-verżjoni l-
aktar reċenti (2008) tad-Dikjarazzjoni tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija ta’ Ħelsinki 
dwar il-Prinċipji Etiċi għar-Riċerka 
Medika li Tinvolvi s-Suġġetti Umani, biex 
jiġi żgurat li l-investigazzjonijiet kliniċi 
mwettqa fl-Unjoni jiġu aċċettati f'partijiet 
oħra u li l-investigazzjonijiet kliniċi 
mwettqa barra mill-Unjoni skont il-linji
gwida internazzjonali jkunu jistgħu jiġu 
aċċettati skont dan ir-Regolament.

kwalunkwe verżjoni sussegwenti tiegħu 
dwar il-prattika klinika tajba għall-
investigazzjonijiet kliniċi ta' apparati 
mediċi għal suġġetti umani u l-verżjoni l-
aktar reċenti tad-Dikjarazzjoni tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija ta’ Ħelsinki 
dwar il-Prinċipji Etiċi għar-Riċerka 
Medika li Tinvolvi s-Suġġetti Umani, biex 
jiġi żgurat li l-investigazzjonijiet kliniċi 
mwettqa fl-Unjoni jiġu aċċettati f'partijiet 
oħra u li l-investigazzjonijiet kliniċi 
mwettqa barra mill-Unjoni skont il-linji 
gwida internazzjonali jkunu jistgħu jiġu 
aċċettati skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Premessa 48

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48) Għandha tiġi stabbilita sistema 
elettronika fil-livell tal-Unjoni biex jiġi 
żgurat li kull investigazzjoni klinika tiġi 
reġistrata f’bażi ta’ dejta aċċessibbli mill-
pubbliku. Biex jiġi mħares id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, rikonoxxut 
bl-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dejta 
personali tas-suġġetti li jipprateċipaw 
f'investigazzjoni klinika ma għandhiex 
tiddaħħal fis-sistema elettronika. Biex jiġu 
żgurati sinerġiji mal-qasam tal-provi kliniċi 
fuq il-prodotti mediċinali, is-sistema 
elettronika tal-investigazzjonijiet kliniċi ta’ 
apparati mediċi għandha tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE, li 
għandha titwaqqaf għall-provi kliniċi fuq 
il-prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem.

(48) Għandha tiġi stabbilita sistema 
elettronika fil-livell tal-Unjoni biex jiġi 
żgurat li kull investigazzjoni klinika tiġi 
reġistrata f’bażi ta’ dejta aċċessibbli mill-
pubbliku. Biex jiġi mħares id-dritt għall-
protezzjoni tad-dejta personali, rikonoxxut 
bl-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, id-dejta 
personali tas-suġġetti li jipprateċipaw 
f'investigazzjoni klinika ma għandhiex 
tiddaħħal fis-sistema elettronika. Biex jiġu 
żgurati sinerġiji mal-qasam tal-provi kliniċi 
fuq il-prodotti mediċinali, is-sistema 
elettronika tal-investigazzjonijiet kliniċi ta’ 
apparati mediċi għandha tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE, li 
għandha titwaqqaf għall-provi kliniċi fuq 
il-prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem, kif ukoll mal-bażi ta’ dejta 
www.clinicaltrials.gov tal-FDA tal-Istati 
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Uniti tal-Amerika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Uħud mill-investigazzjonijiet kliniċi jitwettqu bl-istess apparat u/jew bl-istess protokoll ta’ 
investigazzjoni klinika kemm fl-Istati Uniti kif ukoll fl-UE. It-trasparenza fir-rigward tal-
pazjenti suġġetti għal investigazzjonijiet kliniċi u tal-awtoritajiet tista’ tissaħħaħ billi l-
informazzjoni ssir disponibbli fiż-żewġ bażijiet ta’ dejta.

Emenda 199
Peter Liese

Proposta għal regolament
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) L-investigazzjonijiet kliniċi u l-
istudji l-oħra ta’ evalwazzjoni klinika li 
jinvolvu riskju għas-suġġetti għandhom 
jiġu permessi biss wara valutazzjoni u 
approvazzjoni minn kumitat ta’ etika. 

Or. en

Emenda 200
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) L-isponsers għandhom jirrappurtaw 
ċerti avvenimenti avversi li jiġru waqt l-
investigazzjonijiet kliniċi lill-Istati Membri 
konċernati, li għandu jkollhom il-
possibbiltà li jtemmu jew jissospendu l-
investigazzjonijiet, jekk ikun meqjus 
meħtieġ, biex jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-suġġetti li jkunu qed 
jipparteċipaw f'investigazzjoni klinika. Tali 

(50) L-isponsers għandhom jirrappurtaw 
avvenimenti avversi li jiġru waqt l-
investigazzjonijiet kliniċi lill-Istati Membri 
konċernati, li għandu jkollhom il-
possibbiltà li jtemmu jew jissospendu l-
investigazzjonijiet, jekk ikun meqjus 
meħtieġ, biex jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-suġġetti li jkunu qed 
jipparteċipaw f'investigazzjoni klinika. Tali 
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informazzjoni għandha tiġi trażmessa lill-
Istati Membri l-oħra.

informazzjoni għandha tiġi trażmessa lill-
Istati Membri l-oħra, lill-MDCG u lill-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Premessa 50

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(50) L-isponsers għandhom jirrappurtaw 
ċerti avvenimenti avversi li jiġru waqt l-
investigazzjonijiet kliniċi lill-Istati Membri 
konċernati, li għandu jkollhom il-
possibbiltà li jtemmu jew jissospendu l-
investigazzjonijiet, jekk ikun meqjus 
meħtieġ, biex jiġi żgurat livell għoli ta' 
protezzjoni tas-suġġetti li jkunu qed 
jipparteċipaw f'investigazzjoni klinika. Tali 
informazzjoni għandha tiġi trażmessa lill-
Istati Membri l-oħra.

(50) L-isponsers għandhom jirrappurtaw 
ċerti avvenimenti avversi, inklużi effetti 
avversi serji tal-apparati, effetti tal-
apparati u d-defiċjenzi tal-apparati, li 
jiġru waqt l-investigazzjonijiet kliniċi lill-
Istati Membri konċernati, li għandu 
jkollhom il-possibbiltà li jtemmu jew 
jissospendu l-investigazzjonijiet, jekk ikun 
meqjus meħtieġ, biex jiġi żgurat livell 
għoli ta' protezzjoni tas-suġġetti li jkunu 
qed jipparteċipaw f'investigazzjoni klinika. 
Tali informazzjoni għandha tiġi trażmessa 
lill-Istati Membri l-oħra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-formulazzjoni tallinja t-test mal-ISO 14155 dwar Investigazzjoni klinika ta’ apparati 
mediċi għal suġġetti umani – Prassi klinika tajba.

Emenda 202
Peter Liese

Proposta għal regolament
Premessa 51a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51a) L-investigazzjonijiet kliniċi li 
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jinvolvu riskju għas-suġġetti għandhom 
jiġu permessi biss wara valutazzjoni u 
approvazzjoni minn kumitat ta’ etika. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

B’rabta mad-dibattitu dwar ir-Regolament dwar il-provi kliniċi, ir-rapporteur iqis li r-rwol 
tal-kumitat ta’ etika għandu bżonn jissaħħaħ.

Emenda 203
Peter Liese

Proposta għal regolament
Premessa 51b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(51b) Regoli stretti għal persuni li ma 
jistgħux jagħtu kunsens infurmat bħat-
tfal u l-persuni inabilitati għandhom jiġu 
stabbiliti fl-istess livell bħal fid-
Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ April 2001 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw għall-implimentazzjoni ta’ 
prattika korretta ta' klinika fit-twettiq ta' 
provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem.
¹ ĠU L 121, 1.5.2001, p. 34.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta mqabblin ma’ dawk tal-proposta dwar il-provi kliniċi għal prodotti mediċinali, id-
dispożizzjonijiet dwar l-investigazzjonijiet kliniċi huma dgħajfa u impreċiżi ħafna. L-
investigazzjonijiet kliniċi jistgħu jinkludu riskju sinifikanti ħafna għall-pazjent, pereżempju 
jekk il-kampjun jittieħed permezz ta' “spinal tap”. Għalhekk, id-dispożizzjonijiet għandhom 
bżonn jiġu speċifikati. Il-proposta għandha l-għan li żżomm tal-anqas l-istandard ta’ 
protezzjoni li huwa ggarantit għall-provi kliniċi bi prodotti mediċinali sa mill-2001 permezz 
tad-Direttiva 2001/20/KE.
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Emenda 204
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri għall-viġilanza inklużi fil-Kapitolu VII se jiffunzjonaw tajjeb biss kemm-il darba 
l-professjonisti tal-kura tas-saħħa jħossuhom kapaċi jirrapportaw inċidenti bla biża’ ta’ 
retribuzzjoni. F’xi ċirkostanzi, jista’ jkun hemm bżonn protezzjoni għall-iżvelaturi anonimi 
sabiex jiġi żgurat rapportar sħiħ u miftuħ tal-inċidenti.

Emenda 205
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(53) Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pazjenti għandhom ikunu jistgħu 
jirrappurtaw inċidenti serji ssuspettati fil-
livell nazzjonali bl-użu ta' formati 
armonizzati. L-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali għandhom jinfurmaw lill-

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

manifatturi u, jekk ikun xieraq, lis-
sussidjarji u lis-sottokuntratturi tagħhom, 
u jaqsmu l-informazzjoni mal-pari 
tagħhom, ma’ Stati Membri oħrajn, mal-
MDCG u mal-Kummissjoni meta 
jikkonfermaw li jkun ġara inċident serju, 
sabiex jimminimizzaw ir-rikorrenza ta’ 
dawk l-inċidenti.

Or. en

Emenda 206
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Premessa 54

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54) Il-valutazzjoni tal-inċidenti serji 
rrappuratati u l-azzjonijiet korrettivi dwar 
l-użu tal-apparat għandhom isiru fil-livell 
nazzjonali, iżda għandha tiġi żgurata l-
koordinazzjoni fejn ikunu ġraw inċidenti 
simili jew ittieħdu azzjonijiet korrettivi 
dwar l-użu tal-apparat f’aktar minn Stat 
Membru wieħed bl-objettiv li jinqasmu r-
riżorsi u tiġi żgurata l-konsistenza fir-
rigward tal-azzjoni korrettiva.

(54) Il-valutazzjoni tal-inċidenti serji 
rrappuratati u l-azzjonijiet korrettivi dwar 
l-użu tal-apparat għandhom isiru fil-livell 
nazzjonali, iżda fejn ikunu ġraw inċidenti 
simili jew ittieħdu azzjonijiet korrettivi 
dwar l-użu tal-apparat f’aktar minn Stat 
Membru wieħed il-koordinazzjoni, bl-
objettiv li jinqasmu r-riżorsi u tiġi żgurata 
l-konsistenza fir-rigward tal-azzjoni 
korrettiva, u t-trasparenza tal-proċeduri 
għandhom jiġu żgurati.

Or. sl

Emenda 207
Nora Berra

Proposta għal regolament
Premessa 54a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54a) Il-manifatturi għandhom 
jirrappurtaw perjodikament dwar apparati 
mediċi kklassifikati bħala klassi III fir-
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rigward ta’ dejta rilevanti tal-proporzjon 
bejn ir-riskju u l-benefiċċju u l-
espożizzjoni tal-popolazzjoni sabiex jiġi 
vvalutat jekk hijiex meħtieġa xi azzjoni 
rigward l-apparat mediku kkonċernat.

Or. en

Emenda 208
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Premessa 55

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(55) Ir-rappurtar ta’ avvenimenti avversi 
serji waqt l-investigazzjonijiet kliniċi u r-
rappurtar ta’ inċidenti serji li jseħħu wara li 
apparat mediku jkun tqiegħed fis-suq, 
għandhom ikunu distinti b’mod ċar biex 
jiġi evitat rappurtar doppju.

(55) Ir-rappurtar ta’ avvenimenti avversi 
serji waqt l-investigazzjonijiet kliniċi u r-
rappurtar ta’ inċidenti serji li jseħħu wara li 
apparat mediku jkun tqiegħed fis-suq, 
għandhom ikunu distinti b’mod ċar.

Or. en

Emenda 209
Nora Berra

Proposta għal regolament
Premessa 56

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Ir-regoli dwar is-sorveljanza tas-suq 
għandhom jiġu inklużi f’dan ir-Regolament 
biex jissaħħu d-drittijiet u l-obbligi tal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali, biex 
jiżguraw il-koordinazzjoni effettiva tal-
attivitajiet tagħhom ta’ sorveljanza tas-suq 
u biex jiċċaraw il-proċeduri applikabbli.

(56) Ir-regoli dwar is-sorveljanza tas-suq 
għandhom jiġu inklużi f’dan ir-Regolament 
biex jissaħħu d-drittijiet u l-obbligi tal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali, biex 
jiżguraw il-koordinazzjoni effettiva tal-
attivitajiet tagħhom ta’ sorveljanza tas-suq 
u biex jiċċaraw il-proċeduri applikabbli. Il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi b’mod 
ċar il-mod kif għandhom isiru dawn l-
ispezzjonijiet sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni sħiħa u armonizzata fi 
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ħdan l-Unjoni.

Or. en

Emenda 210
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Premessa 57a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57a) L-Istati Membri huma mistiedna 
jistabbilixxu u jinfurzaw penali serji 
g;hall-manifatturi li jwettqu frodi u 
jqarrqu fir-rigward ta’ apparati mediċi. 
Dawn il-penali għandhom minn tal-anqas 
jammontaw għall-qligħ mid-dħul 
iġġenerat mill-frodi jew qerq. Il-penali 
jistgħu jinkludu priġunerija.

Or. da

Emenda 211
Nora Berra

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Kumitat ta’ esperti, il-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni tal-Apparati Mediċi 
(MDCG), magħmul minn persuni maħtura 
mill-Istati Membri skont ir-rwol u l-
għarfien espert tagħhom fil-qasam tal-
apparati mediċi u fl-apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro, għandu jitwaqqaf biex 
iwettaq il-kompiti mogħtija lilu minn dan 
ir-Regolament u mir-Regolament (UE) 
[…/…] dwar l-apparati mediċi dijanjostiċi 
in vitro, biex jagħti l-pariri lill-
Kummissjoni u biex jgħin lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw 
implimentazzjoni armonizzata ta’ dan ir-

(59) Kumitat ta’ esperti, il-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni tal-Apparati Mediċi 
(MDCG), magħmul minn persuni maħtura 
mill-Istati Membri skont ir-rwol u l-
għarfien espert tagħhom fil-qasam tal-
apparati mediċi u fl-apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro, għandu jitwaqqaf biex 
iwettaq il-kompiti mogħtija lilu minn dan 
ir-Regolament u mir-Regolament (UE) 
[…/…] dwar l-apparati mediċi dijanjostiċi 
in vitro, biex jagħti l-pariri lill-
Kummissjoni u biex jgħin lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri jiżguraw 
implimentazzjoni armonizzata ta’ dan ir-
Regolament. Dan il-kumitat ta’ esperti 
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Regolament. għandu jkollu l-appoġġ ta’ Bord 
Xjentifiku Konsultattiv kompost minn 
panels ta’ esperti għal dixxiplini mediċi 
speċifiċi sabiex iwettaq il-valutazzjoni ta’ 
apparat b’riskju għoli u jipprovdi linji 
gwida u speċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
għall-evalwazzjoni klinika.

Or. en

Emenda 212
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Premessa 59a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59a) Għandu jiġi stabbilit Grupp ta’ 
Konsulenza Ewropew dwar l-Apparati 
Mediċi (MDAG), magħmul minn 
rappreżentanti minn assoċjazzjonijiet ta’ 
pazjenti, professjonisti mediċi, infermiera, 
carers u maniġers ta’ faċilitajiet tal-kura 
tas-saħħa, manifatturi rilevanti ta’ 
apparati mediċi u forums rilevanti oħra, 
preseduti minn rappreżentant tal-
Kummissjoni, bil-għan li jagħti 
konsulenza lill-MDCG rigward l-aspetti 
tekniċi, xjentifiċi, soċjali u ekonomiċi tat-
tqegħid fis-suq u d-disponibbiltà tat-
teknoloġija medika u servizzi relatati fl-
Unjoni li huma koperti minn dan ir-
Regolament.

Or. en

Emenda 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Premessa 61
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(61) Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
appoġġ loġistiku xjentifiku, tekniku u 
korrispondenti lill-awtorità nazzjonali 
koordinatriċi u tiżgura li s-sistema 
regolatorja għall-apparati mediċi tkun 
implimentata b'mod effettiv fil-livell tal-
Unjoni fuq bażi ta' evidenza xjentifika 
soda.

(61) Il-Kummissjoni għandha tipprovdi 
appoġġ loġistiku xjentifiku, tekniku u 
korrispondenti lill-awtorità nazzjonali 
koordinatriċi u tiżgura li s-sistema 
regolatorja għall-apparati mediċi tkun 
implimentata b'mod effettiv u uniformi fil-
livell tal-Unjoni fuq bażi ta' evidenza 
xjentifika soda.

Or. en

Emenda 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u notevolment id-dinjità tal-
bniedem, l-integrità tal-persuna, il-
protezzjoni tad-dejta personali u l-libertà 
tal-arti u x-xjenza, il-libertà li twettaq 
attivitajiet ekonomiċi u d-dritt għall-
proprjetà. Dan ir-Regolament għandu jiġi 
applikat mill-Istati Membri b’konformità 
ma’ dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

(63) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u speċjalment id-dinjità tal-
bniedem, l-integrità tal-persuna, il-
prinċipju tal-kunsens ħieles u infurmat,
il-protezzjoni tad-dejta personali, il-libertà 
tal-arti u x-xjenza, il-libertà li tagħmel 
negozju u d-dritt għall-proprjetà, kif ukoll 
il-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tal-
Bniedem. Dan ir-Regolament għandu jiġi 
applikat mill-Istati Membri b’konformità 
ma’ dawk id-drittijiet u l-prinċipji.

Or. en

Emenda 215
Sari Essayah

Proposta għal regolament
Premessa 64
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament li 
huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 
għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; l-adattament għall-progress 
tekniku tar-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza 
u l-prestazzjoni, tal-elementi li għandhom 
jiġu indirizzati fid-dokumentazzjoni 
teknika, tal-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u taċ-
ċertifikati maħruġin mill-korpi notifikati, 
tar-rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-korpi notifikati, tar-regoli dwar il-
klassifikazzjoni, tal-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għall-approvazzjoni tal-investigazzjonijiet 
kliniċi; it-twaqqif tas-sistema UDI; l-
informazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għar-reġistrazzjoni tal-apparati mediċi u 
ċerti operaturi ekonomiċi; il-livell u l-
istruttura tat-tariffi għall-ħatra u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati; l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet kliniċi; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament li 
huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 
għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; l-adattament għall-progress 
tekniku tar-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza 
u l-prestazzjoni, tal-elementi li għandhom 
jiġu indirizzati fid-dokumentazzjoni 
teknika, tal-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u taċ-
ċertifikati maħruġin mill-korpi notifikati, 
tar-rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-korpi notifikati, tar-regoli dwar il-
klassifikazzjoni, tal-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għall-approvazzjoni tal-investigazzjonijiet 
kliniċi; it-twaqqif tas-sistema UDI; l-
informazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għar-reġistrazzjoni tal-apparati mediċi u 
ċerti operaturi ekonomiċi; il-livell u l-
istruttura tat-tariffi għall-ħatra u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati; l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet kliniċi; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Ir-rwol tal-laboratorji ta’ referenza 
għandu jikkonċentra fuq l-attività ta’ 
wara t-tqegħid fis-suq, sabiex il-ħidma 
tagħhom tagħti wkoll appoġġ tajjeb lil dik 
tal-awtoritajiet. Rigward il-funzjoni tal-
laboratorji ta’ referenza, l-enfasi għandha 
tkun fuq l-indipendenza tagħhom u fuq 
definizzjoni ċara tal-kompiti tagħhom.
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Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. fi

Emenda 216
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament li 
huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 
għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; l-adattament għall-progress 
tekniku tar-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza 
u l-prestazzjoni, tal-elementi li għandhom 
jiġu indirizzati fid-dokumentazzjoni 
teknika, tal-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u taċ-
ċertifikati maħruġin mill-korpi notifikati, 
tar-rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-korpi notifikati, tar-regoli dwar il-
klassifikazzjoni, tal-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għall-approvazzjoni tal-investigazzjonijiet 
kliniċi; it-twaqqif tas-sistema UDI; l-
informazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għar-reġistrazzjoni tal-apparati mediċi u 
ċerti operaturi ekonomiċi; il-livell u l-

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament li 
huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 
għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; adattament għall-progress 
tekniku tar-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza 
u l-prestazzjoni, tal-elementi li għandhom 
jiġu indirizzati fid-dokumentazzjoni 
teknika, tal-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u taċ-
ċertifikati maħruġin mill-korpi notifikati, 
tar-rekwiżiti li għandhom jintlaħqu mill-
korpi notifikati, tar-regoli dwar il-
klassifikazzjoni, tal-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għall-approvazzjoni tal-investigazzjonijiet 
kliniċi; it-twaqqif tas-sistema UDI;l-
informazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għar-reġistrazzjoni tal-apparati mediċi u 
ċerti operaturi ekonomiċi; il-livell u l-
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istruttura tat-tariffi għall-ħatra u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati; l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet kliniċi; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

istruttura tat-tariffi għall-ħatra u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati; l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet kliniċi; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu standardizzati r-rekwiżiti li jridu jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati fl-Istati 
Membri kollha u biex jiġu żgurati kundizzjonijiet ekwi, huwa preferibbli li ssir referenza għal 
“rekwiżiti”, flok “rekwiżiti minimi” li huma suġġeti għalihom. Barra minn hekk, din il-
formulazzjoni hija konformi ma’ dik użata fir-rigward tal-korpi notifikati fid-Deċiżjoni 
Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

Emenda 217
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament li 
huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament li 
huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 
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għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; l-adattament għall-
progress tekniku tar-rekwiżiti ġenerali 
tas-sikurezza u l-prestazzjoni, tal-elementi 
li għandhom jiġu indirizzati fid-
dokumentazzjoni teknika, tal-kontenut 
minimu tad-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-UE u taċ-ċertifikati maħruġin mill-
korpi notifikati, tar-rekwiżiti minimi li 
għandhom jintlaħqu mill-korpi notifikati, 
tar-regoli dwar il-klassifikazzjoni, tal-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità,
u tad-dokumentazzjoni li għandha tiġi 
preżentata għall-approvazzjoni tal-
investigazzjonijiet kliniċi; it-twaqqif tas-
sistema UDI; l-informazzjoni li għandha 
tiġi preżentata għar-reġistrazzjoni tal-
apparati mediċi u ċerti operaturi 
ekonomiċi; il-livell u l-istruttura tat-tariffi 
għall-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi 
notifikati; l-informazzjoni disponibbli 
għall-pubbliku fir-rigward tal-
investigazzjonijiet kliniċi; l-adozzjoni ta’ 
miżuri ta’ prevenzjoni għall-protezzjoni 
tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-kompiti tal-
laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni 
Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-livell u l-
istruttura tat-tariffi għall-opinjonijiet 
xjentifiċi mogħtija minnhom. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-
fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, inkluż fil-livell 
espert. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; ir-regoli dwar il-
klassifikazzjoni u d-dokumentazzjoni li 
għandha tiġi preżentata għall-
approvazzjoni tal-investigazzjonijiet 
kliniċi; it-twaqqif tas-sistema UDI; l-
informazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għar-reġistrazzjoni tal-apparati mediċi u 
ċerti operaturi ekonomiċi; il-livell u l-
istruttura tat-tariffi għall-ħatra u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati; l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet kliniċi; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
L-elementi essenzjali ta’ dan ir-
Regolament, bħar-rekwiżiti ġenerali ta’ 
sikurezza u prestazzjoni, elementi inklużi 
fid-dokumentazzjoni teknika u l-kontenut 
minimu tad-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-UE, jistgħu jiġu emendati biss permezz 
tal-proċedura leġiżlattiva ordinarja. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-
fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, inkluż fil-livell 
espert. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. cs

Emenda 218
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Premessa 64
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament li 
huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 
għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; l-adattament għall-progress 
tekniku tar-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza 
u l-prestazzjoni, tal-elementi li għandhom 
jiġu indirizzati fid-dokumentazzjoni 
teknika, tal-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u taċ-
ċertifikati maħruġin mill-korpi notifikati, 
tar-rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-korpi notifikati, tar-regoli dwar il-
klassifikazzjoni, tal-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għall-approvazzjoni tal-investigazzjonijiet 
kliniċi; it-twaqqif tas-sistema UDI; l-
informazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għar-reġistrazzjoni tal-apparati mediċi u 
ċerti operaturi ekonomiċi; il-livell u l-
istruttura tat-tariffi għall-ħatra u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati; l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet kliniċi; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament li 
huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 
għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; l-adattament għall-progress 
tekniku tar-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza 
u l-prestazzjoni, tal-elementi li għandhom 
jiġu indirizzati fid-dokumentazzjoni 
teknika, tal-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u taċ-
ċertifikati maħruġin mill-korpi notifikati, 
tar-rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-korpi notifikati, tar-regoli dwar il-
klassifikazzjoni, tal-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għall-approvazzjoni tal-investigazzjonijiet 
kliniċi; it-twaqqif tas-sistema UDI; l-
informazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għar-reġistrazzjoni tal-apparati mediċi u 
ċerti operaturi ekonomiċi; il-livell u l-
istruttura tat-tariffi għall-ħatra u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati; l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet kliniċi; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Madankollu, elementi sostanzjali ta' dan 
ir-Regolament, bħar-rekwiżiti ġenerali ta' 
sikurezza u prestazzjoni, elementi li 
għandhom jiġu indirizzati fid-
dokumentazzjoni teknika, il-kontenut 
minimu tad-dikjarazzjoni ta' konformità 
tal-Unjoni, li jemendaw jew 
jissupplementaw il-proċeduri ta' 
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valutazzjoni tal-konformità, għandhom 
jiġu emendati biss permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. Huwa 
partikolarment importanti li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-
fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, inkluż fil-livell 
espert. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet imsemmija huma element essenzjali tal-leġiżlazzjoni u għalhekk, skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat, ma jistgħux jiġu modifikati permezz ta' att delegat.

Emenda 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament li 
huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 
għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; l-adattament għall-progress 
tekniku tar-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza 
u l-prestazzjoni, tal-elementi li għandhom 
jiġu indirizzati fid-dokumentazzjoni 
teknika, tal-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u taċ-
ċertifikati maħruġin mill-korpi notifikati, 
tar-rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-korpi notifikati, tar-regoli dwar il-

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament li 
huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 
għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; l-adattament għall-progress 
tekniku tar-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza 
u l-prestazzjoni, tal-elementi li għandhom 
jiġu indirizzati fid-dokumentazzjoni 
teknika, tal-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u taċ-
ċertifikati maħruġin mill-korpi notifikati, 
tar-rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-korpi notifikati, tar-regoli dwar il-
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klassifikazzjoni, tal-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għall-approvazzjoni tal-investigazzjonijiet 
kliniċi; it-twaqqif tas-sistema UDI; l-
informazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għar-reġistrazzjoni tal-apparati mediċi u 
ċerti operaturi ekonomiċi; il-livell u l-
istruttura tat-tariffi għall-ħatra u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati; l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet kliniċi; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Huwa partikolarment importanti li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

klassifikazzjoni, tal-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għall-approvazzjoni tal-investigazzjonijiet 
kliniċi; it-twaqqif tas-sistema UDI; l-
informazzjoni li għandha tiġi preżentata 
għar-reġistrazzjoni tal-apparati mediċi u 
ċerti operaturi ekonomiċi; il-livell u l-
istruttura tat-tariffi għall-ħatra u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati; l-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet kliniċi; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Madankollu, aspetti bażiċi ta' dan ir-
Regolament bħar-rekwiżiti ġenerali ta' 
sikurezza u prestazzjoni, elementi stipulati 
fid-dokumentazzjoni teknika u r-rekwiżiti 
għaċ-ċertifikazzjoni tal-marka CE, kif 
ukoll kwalunkwe emenda jew żieda għar-
Regolalent, għandhom jiġu indirizzati biss 
permezz tal-proċedura leġiżlattiva 
ordinarja. Huwa partikolarment importanti 
li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa waqt il-fażi ta’ xogħol ta’ tħejjija, 
inkluż fil-livell espert. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-aspetti inkwistjoni hawnhekk huma ta’ importanza ċentrali għar-Regolament. Għalhekk, 
m’għandhomx ikunu suġġetti għal emendar skont il-proċedura tal-atti delegati.

Emenda 220
Sari Essayah
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Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) Biex l-operaturi ekonomiċi, il-korpi 
notifikati, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jkunu jistgħu jadattaw għall-bidliet 
introdotti minn dan ir-Regolament, huwa 
xieraq li jiġi previst perjodu tranżitorju twil 
biżżejjed għal dak l-adattament u biex isiru 
l-arranġamenti organizzattivi għall-
applikazzjoni xieraq tiegħu. Huwa 
partikolarment importanti li sad-data tal-
applikazzjoni, jinħatru biżżejjed korpi 
notifikati skont ir-rekwiżiti l-ġodda biex 
jiġi evitat kull nuqqas ta' apparati mediċi 
fis-suq.

(68) Biex l-operaturi ekonomiċi, il-korpi 
notifikati, l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
jkunu jistgħu jadattaw għall-bidliet 
introdotti minn dan ir-Regolament, huwa 
xieraq li jiġi previst perjodu tranżitorju twil 
biżżejjed għal dak l-adattament u biex isiru 
l-arranġamenti organizzattivi għall-
applikazzjoni xierqa tiegħu. Huwa 
partikolarment importanti li sad-data tal-
applikazzjoni, jinħatru biżżejjed korpi 
notifikati skont ir-rekwiżiti l-ġodda biex 
jiġi evitat kull nuqqas ta' apparati mediċi 
fis-suq. Il-korpi notifikati huma operaturi 
ekonomiċi, u jista’ jitqies li jeħtieġu 
konċentrazzjoni. Huwa importanti li l-
korpi notifikati jkunu kapaċi jikkooperaw 
u li l-konċentrazzjoni tal-korpi notifikati 
ma jagħmluhiex aktar iebsa għall-SMEs 
biex jidħlu fin-negozju.

Or. fi

Emenda 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Premessa 68

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(68) Biex l-operaturi ekonomiċi, il-korpi 
notifikati, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jkunu jistgħu jadattaw għall-
bidliet introdotti minn dan ir-Regolament, 
huwa xieraq li jiġi previst perjodu 
tranżitorju twil biżżejjed għal dak l-
adattament u biex isiru l-arranġamenti 
organizzattivi għall-applikazzjoni xieraq 
tiegħu. Huwa partikolarment importanti li 
sad-data tal-applikazzjoni, jinħatru 
biżżejjed korpi notifikati skont ir-rekwiżiti 
l-ġodda biex jiġi evitat kull nuqqas ta' 

(68) Biex l-operaturi ekonomiċi, 
speċjalment l-SMEs, ikunu jistgħu 
jadattaw għall-bidliet introdotti minn dan 
ir-Regolament u biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni korretta tiegħu, huwa xieraq 
li jiġi previst perjodu tranżitorju twil 
biżżejjed biex isiru l-arranġamenti 
organizzattivi. Madankollu, partijiet mir-
Regolament li jolqtu lill-Istati Membri u 
lill-Kummissjoni direttament għandhom 
jiġu implimentati mill-aktar fis possibbli. 
Huwa partikolarment importanti li sad-data 
tal-applikazzjoni, jinħatru biżżejjed korpi 
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apparati mediċi fis-suq. notifikati skont ir-rekwiżiti l-ġodda biex 
jiġi evitat kull nuqqas ta' apparati mediċi 
fis-suq. Barra minn hekk, fid-data tal-
applikazzjoni, il-korpi notifikati eżistenti li 
jittrattaw apparati li jaqgħu taħt il-
klassi III, għandhom ikunu suġġetti għal 
applikazzjoni għal notifika skont l-
Artikolu 31. 

Or. en

Emenda 222
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
magħhom għandu jkun hemm konformità 
mill-apparati mediċi u l-aċċessorji tal-
apparati mediċi li jitqiegħdu fis-suq jew 
fis-servizz fl-Unjoni għall-użu mill-
bniedem.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
magħhom għandu jkun hemm konformità 
mill-apparati mediċi għall-użu mill-
bniedem, l-aċċessorji għall-apparati
mediċi u l-apparati mediċi għal skopijiet 
estetiċi li jitqiegħdu fis-suq jew fis-servizz 
fl-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-apparati għal skopijiet estetiċi għandhom jidħlu wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

Emenda 223
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
apparati mediċi u l-aċċessorji tal-apparati 

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, l-
apparati mediċi, l-aċċessorji għall-apparati
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mediċi minn hawn 'il quddiem għandhom 
jissejħu “apparati”.

mediċi u l-apparati mediċi għal skopijiet 
estetiċi minn hawn 'il quddiem għandhom 
jissejħu “apparati”.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-apparati għal skopijiet estetiċi għandhom jidħlu wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

Emenda 224
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-prodotti li għandhom fihom jew 
jikkonsistu minn sustanzi bijoloġiċi jew 
organiżmi barra dawk li huma msemmija 
fil-punti (c) u (e) li huma vijabbli, inklużi 
mikroorganiżmi ħajjin, batterji, fungi jew 
vajruses;

(f) il-prodotti li għandhom fihom jew 
jikkonsistu minn sustanzi bijoloġiċi jew 
organiżmi barra dawk li huma msemmija 
fil-punti (c) u (e) li huma vijabbli u li 
jilħqu l-iskop li għalih huma intiżi 
b’mezzi farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, apparati mediċi li jikkonsistu minn sustanzi bijoloġiċi vijabbli huma koperti mid-
Direttiva 93/42/KEE. L-esklużjoni ġenerali tas-sustanzi bijoloġiċi li ma jilħqux l-iskop li 
għalih huma intiżi b’mezzi farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew metaboliċi twassal għal telfien 
ta’ apparati mediċi sikuri u effiċjenti li jeżistu fis-suq fil-preżent, li mhux se jkunu approvati 
bħala prodotti mediċinali peress li m’għandhomx mod ta’ azzjoni farmakoloġiku, 
immunoloġiku jew metaboliku.

Emenda 225
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-prodotti li għandhom fihom jew 
jikkonsistu minn sustanzi bijoloġiċi jew 
organiżmi barra dawk li huma msemmija 
fil-punti (c) u (e) li huma vijabbli, inklużi 
mikroorganiżmi ħajjin, batterji, fungi jew 
vajruses;

(f) il-prodotti li għandhom fihom jew 
jikkonsistu minn sustanzi bijoloġiċi jew 
organiżmi barra dawk li huma msemmija 
fil-punti (c) u (e) li huma vijabbli u li 
jwettaq l-azzjoni ewlenija tagħhom 
b’mezzi farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi;

Or. de

Emenda 226
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-prodotti li għandhom fihom jew 
jikkonsistu minn sustanzi bijoloġiċi jew 
organiżmi barra dawk li huma msemmija 
fil-punti (c) u (e) li huma vijabbli, inklużi 
mikroorganiżmi ħajjin, batterji, fungi jew 
vajruses;

(f) il-prodotti kollha li għandhom fihom 
jew jikkonsistu minn sustanzi bijoloġiċi 
jew organiżmi barra dawk li huma 
msemmija fil-punti (c) u (e) li huma 
vijabbli, inklużi mikroorganiżmi ħajjin, 
batterji, fungi jew vajruses;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, apparati mediċi li jikkonsistu minn sustanzi bijoloġiċi vijabbli huma koperti mid-
Direttiva 93/42/KEE. L-esklużjoni ġenerali tas-sustanzi bijoloġiċi li ma jilħqux l-iskop li 
għalih huma intiżi b’mezzi farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew metaboliċi twassal għal telfien 
ta’ apparati mediċi sikuri u effiċjenti li jeżistu fis-suq fil-preżent, li mhux se jkunu approvati 
bħala prodotti mediċinali peress li m’għandhomx mod ta’ azzjoni farmakoloġiku, 
immunoloġiku jew metaboliku.

Emenda 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

(fa) apparati li huma magħmulin minn 
sustanzi jew minn taħlita ta' sustanzi 
maħsuba biex jiġu diġeriti u li jiġu 
assorbiti mill-ġisem tal-bniedem jew 
imxerrdin fih, li abbażi ta’ evidenza 
xjentifika robusta ma għandhom l-ebda 
implikazzjoni avversa ta’ saħħa għas-
sikurezza tal-pazjenti.

Or. en

Emenda 228
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn apparat, meta jitqiegħed fis-suq jew 
jintuża skont l-istruzzjonijiet tal-
manifattur, jinkorpora bħala parti integrali, 
sustanza li, jekk tintuża separatament, tkun 
ikkunsidrata bħala prodott mediċinali kif 
definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 
2001/83/KE, inkluż prodott mediċinali 
derivat mid-demm tal-bniedem jew mill-
plażma tal-bniedem kif definit fl-
Artikolu 1(10) ta’ dik id-Direttiva, 
b'azzjoni anċillari għal dik tal-apparat, dak 
l-apparat għandu jiġi vvalutat u awtorizzat 
skont dan ir-Regolament.

Fejn apparat, meta jitqiegħed fis-suq jew 
jintuża skont l-istruzzjonijiet tal-
manifattur, jinkorpora bħala parti integrali, 
sustanza li, jekk tintuża separatament, tkun 
ikkunsidrata bħala prodott mediċinali kif 
definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 
2001/83/KE, inkluż prodott mediċinali 
derivat mid-demm tal-bniedem jew mill-
plażma tal-bniedem kif definit fl-
Artikolu 1(10) ta’ dik id-Direttiva, 
b'azzjoni anċillari għal dik tal-apparat, dak 
l-apparat għandu jiġi vvalutat u awtorizzat 
skont dan ir-Regolament wara 
konsultazzjoni mal-aġenzija nazzjonali 
għall-mediċini jew mal-Aġenzija Ewropea 
għall-Mediċini .

Or. en

Emenda 229
Mairead McGuinness
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Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Dan ir-Regolament ma għandux 
jimpedixxi t-tkomplija tal-applikazzjoni 
tal-miżuri inklużi fid-
Direttiva 2002/98/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
27 ta’ Jannar 2003 u l-ħames direttivi 
derivati tagħha li jistabbilixxu livelli 
stabbiliti ta’ kwalità u sigurtà għall-ġbir, 
l-ittestjar, l-iproċessar, il-ħażna u t-
tqassim ta’ demm tal-bniedem u 
komponenti tad-demm.
L-Artikoli 10 (Il-personal), 14 (It-traċċar), 
15 (Notifika ta’ effetti u reazzjonijiet serji 
ta’ ħsara), 19 (Eżami ta’ donaturi) u 29 
(Ħtiġijiet tekniċi u l-addattament tagħhom 
għal progress tekniku u xjentifiku) tad-
Direttiva 2002/98/KE jiżguraw is-
sikurezza tad-donaturi u tal-pazjenti u per 
se dawk l-istandards eżistenti għandhom 
jinżammu.

Or. en

Emenda 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Ir-regolamentazzjoni tal-apparati 
mediċi fil-livell tal-Unjoni ma għandhiex 
tinterferixxi mal-libertà tal-Istati Membri 
li jiddeċiedu jillimitawx l-użu ta’ 
kwalunkwe tip speċifiku ta’ apparat fir-
rigward ta’ aspetti li mhumiex koperti 
minn dan ir-Regolament. 

Or. en
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Emenda 231
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. Dan ir-Regolament ma jinterferixxix 
mad-deċiżjoni meħuda mill-Istati Membri 
dwar jekk jillimitawx l-użu ta’ kwalunkwe 
tip speċifiku ta’ apparat mediku fir-
rigward ta’ aspetti li mhumiex 
armonizzati bis-saħħa ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li tikkorrispondi għall-Emenda 13 tar-Regolament dwar l apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro u għal dispożizzjonij fil-leġiżlazzjoni farmaċewtika.

Emenda 232
Mairead McGuinness

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) “apparat mediku” ifisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, proteżi, reaġent, 
materjal jew oġġett ieħor, li l-manifattur 
jipprevedi li għandu jintuża, waħdu jew 
b'mod konġunt, għall-bnedmin għal għan
mediku wieħed jew aktar ta':

(1) “apparat mediku” tfisser kull strument, 
apparat, tagħmir, softwer, impjant, reaġent, 
materjal jew oġġett ieħor, li l-manifattur 
jipprevedi li għandu jintuża, waħdu jew 
f'taħlita ma' xi ħaġa oħra, għall-bnedmin 
għal skop mediku dirett jew indirett
wieħed jew aktar ta':

Or. en
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Emenda 233
Peter Liese

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikkorrispondi għall-Emenda 14 tar-Regolament dwar l-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro.

Emenda 234
Antonyia Parvanova

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

u li ma jwettaqx l-azzjoni ewlenija 
maħsuba għalih b'mezzi farmakoloġiċi, 
immunoloġiċi jew metaboliċi, fil-ġisem tal-
bniedem jew fuqu, iżda li jista' jiġi 
megħjun fil-funzjoni tiegħu b'dawn il-
mezzi.

u li ma jilħaqx l-iskop tiegħu b'mezzi 
farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi, fil-ġisem tal-bniedem jew fuqu.

Or. en

Emenda 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-apparati mediċi prodotti mill-
manifatturi differenti u maħsuba għal użu 
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b'sistema ta' tlaqqigħ jew konnessjoni 
għall-provvista tal-fluwidi għandhom jiġu 
approvati / standardizzati skont it-tip 
sabiex jiġi żgurat li l-pazjenti 
b’kundizzjonijiet kroniċi jirċievu 
trattament xieraq; inkella jkun 
impossibbli li jiġi żgurat li l-apparati 
jintużaw skont l-iskop li huma intiżi 
għalih.

Or. it

Emenda 236
Christofer Fjellner

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-prodotti impjantabbli jew prodotti 
invażivi oħra, maħsubin biex jintużaw 
mill-bniedem, li huma elenkati fl-
Anness XV għandhom jitqiesu bħala 
apparati mediċi, sew jekk l-għan maħsub 
għalihom mill-manifattur kien wieħed 
mediku u sew jekk le.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct. This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV. Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.
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Emenda 237
Nora Berra

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-prodotti impjantabbli jew prodotti 
invażivi oħra, maħsubin biex jintużaw 
mill-bniedem, li huma elenkati fl-
Anness XV għandhom jitqiesu bħala 
apparati mediċi, sew jekk l-għan maħsub 
għalihom mill-manifattur kien wieħed 
mediku u sew jekk le.

Il-prodotti impjantabbli jew prodotti 
invażivi oħra, u prodotti li jużaw aġenti 
fiżiċi esterni, maħsubin biex jintużaw mill-
bniedem, li huma elenkati fl-Anness XV 
għandhom jitqiesu bħala apparati mediċi,

Or. fr

Emenda 238
Milan Cabrnoch

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “aċċessorju għal apparat mediku” 
ifisser oġġett li, filwaqt li mhuwiex apparat 
mediku, huwa maħsub mill-manifattur 
tiegħu li jintuża flimkien ma’ apparat(i) 
mediku(mediċi) wieħed jew aktar biex 
b’mod speċifiku jippermetti jew jgħin fl-
użu tal-apparat(i) skont l-għan(ijiet) 
maħsub(a) għalih/għalihom;

(2) “aċċessorju għal apparat mediku” 
tfisser oġġett li, filwaqt li mhuwiex apparat 
mediku, huwa maħsub mill-manifattur 
tiegħu li jintuża flimkien ma’ apparat(i) 
mediku/mediċi wieħed jew aktar biex 
b’mod speċifiku jippermetti fl-użu tal-
apparat(i) skont l-għan(ijiet) maħsub(a) 
għalih/għalihom; jew biex b’mod speċifiku 
jgħin fil-funzjonalità medika tal-
apparat(i) skont l-għan(ijiet) maħsub(a) 
għalih/għalihom;

Or. en

Emenda 239
Gilles Pargneaux
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “aċċessorju għal apparat mediku” 
ifisser oġġett li, filwaqt li mhuwiex 
apparat mediku, huwa maħsub mill-
manifattur tiegħu li jintuża flimkien ma’ 
apparat(i) mediku(mediċi) wieħed jew aktar 
biex b’mod speċifiku jippermetti jew jgħin 
fl-użu tal-apparat(i) skont l-għan(ijiet) 
maħsub(a) għalih/għalihom;

(2) “aċċessorju għal apparat mediku” 
tfisser oġġett li huwa maħsub mill-
manifattur tiegħu li jintuża flimkien ma’ 
apparat(i) mediku/mediċi wieħed jew aktar 
biex b’mod speċifiku jippermetti jew jgħin 
fl-użu tal-apparat(i) skont l-għan(ijiet) 
maħsub(a) għalih/għalihom;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-espressjoni “filwaqt li mhuwiex apparat mediku” hija ambigwa peress li l-aċċessorji għal 
apparati mediċi huma koperti b’dan ir-Regolament u peress li ssir referenza għalihom fis-
subparagrafu 2 tal-Artikolu 1(1) bħala “apparati” fuq livell indaqs bħall-apparati mediċi.
Il(frażi “filwaqt li mhuwiex apparat mediku” għandha titħassar mid-definizzjoni ta’ 
“aċċessorju għal apparat mediku” sabiex titneħħa din l-ambigwità.

Emenda 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2) “aċċessorju għal apparat mediku” 
ifisser oġġett li, filwaqt li mhuwiex apparat 
mediku, huwa maħsub mill-manifattur 
tiegħu li jintuża flimkien ma’ apparat(i) 
mediku(mediċi) wieħed jew aktar biex 
b’mod speċifiku jippermetti jew jgħin fl-
użu tal-apparat(i) skont l-għan(ijiet) 
maħsub(a) għalih/għalihom;

(2) “aċċessorju għal apparat mediku” 
tfisser oġġett li, filwaqt li mhuwiex apparat 
mediku, huwa maħsub mill-manifattur 
tiegħu li jintuża flimkien ma’ apparat(i) 
mediku/mediċi wieħed jew aktar biex 
b’mod speċifiku jippermetti jew jgħin fl-
użu tal-apparat(i) skont l-għan(ijiet) 
maħsub(a) għalih/għalihom jew biex 
b’mod speċifiku jgħin fil-funzjonalità 
medika tal-apparat(i) skont l-għan(ijiet) 
maħsub(a) għalih/għalihom;

Or. en
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Emenda 241
Gilles Pargneaux

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) “apparat ghal skopjiet estetiċi” tfisser 
kull strument, apparat, tagħmir, softwer, 
impjant, materjal, sustanza jew oġġett 
ieħor, li l-manifattur jipprevedi li għandu 
jintuża, waħdu jew f'taħlita ma' xi ħaġa 
oħra, bl-iskop li jibdel l-apparenza fiżika 
tal-bnedmin, b’għan terapewtiku jew 
rikostruttiv, billi jiġi impjantat fil-ġisem 
tal-bniedem, jinhemeż mas-superfiċje tal-
għajn jew jintuża biex jiġġenera reazzjoni 
tat-tessut jew taċ-ċelloli fuq partijiet 
esterni jew mhux esterni tal-ġisem tal-
bniedem.
Prodotti ta’ tatwaġġ u titqib 
m’għandhomx jitqiesu bħala apparati 
għal skopijiet estetiċi;

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-apparati għal skopijiet estetiċi għandhom jidħlu wkoll fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament.

Emenda 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) L-aċċessorji għall-apparati mediċi 
prodotti mill-manifatturi differenti 
għandhom jiġu approvati / standardizzati 
skont it-tip sabiex jiġi żgurat li, f’kull ħin 
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u post, jagħtu servizz kif speċifikat u 
jintużaw kif maħsub waqt it-trattament 
tal-pazjenti.

Or. it

Emenda 243
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) “apparat magħmul għall-esiġenzi tal-
individwu” ifisser kull apparat magħmul 
b’mod speċifiku skont riċetta miktuba 
minn tabib mediku, minn prattikant tas-
snien jew minn kwalunkwe persuna oħra 
awtorizzata bil-liġi nazzjonali bis-saħħa 
tal-kwalifiki professjonali ta’ din il-persuna 
li tagħti, taħt ir-responsabbiltà tagħha, 
karatteristiċi speċifiċi tad-disinn, u li jkun 
maħsub għall-użu esklussiv ta’ pazjent 
partikolari.

(3) “apparat magħmul għall-esiġenzi tal-
individwu” tfisser kull apparat magħmul 
b’mod speċifiku minn persuna bi kwalifiki 
xerqa bl-għan esklużiv li jissodisfa r-
rekwiżiti u l-ħtiġijiet individwali ta’ 
pazjent speċifiku. B’mod partikolari, 
“apparat magħmul għall-esiġenzi tal-
individwu” jista’ jiġi manifatturat abbażi 
ta’ riċetta miktuba minn tabib mediku, 
minn prattikant tas-snien jew minn 
kwalunkwe persuna oħra awtorizzata bil-
liġi nazzjonali bis-saħħa tal-kwalifiki 
professjonali ta’ din il-persuna li tagħti, 
taħt ir-responsabbiltà tagħha, karatteristiċi 
speċifiċi tad-disinn, u li jkun maħsub għall-
użu esklussiv ta’ pazjent partikolari.
Madankollu, l-apparati manifatturati bil-
massa li jeħtieġ li jiġu adattati biex 
jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi ta’ tabib 
mediku, prattikant tas-snien jew 
kwalunkwe utent professjonali ieħor u 
apparati li jiġu manifatturati bil-massa 
permezz ta’ proċess ta’ manifattura 
industrijali skont ir-riċetti bil-miktub tat-
tobba mediċi, tal-prattikanti tas-snien jew 
kwalunkwe persuna awtorizzata oħra, ma 
għandhomx jitqiesu bħala apparati 
magħmula għall-esiġenzi tal-individwu;

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa restrittiv iżżejjed li wieħed jiddefinixxi “l-apparati magħmula għall-esiġenzi tal-
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individwu” bħala apparati li jirrikjedu riċetta miktuba minn tabib. Il-provvedituri ta’ 
għajnuna għas-smigħ pereżempju jiffabbrikaw regolarment apparati għall-widnejn, 
għalkemm l-apparati għall-widnejn ma jirrikjedu l-ebda riċetta miktuba minn tabib.
Għalhekk, id-definizzjoni għandha titwessa’ kif xieraq.

Emenda 244
Nora Berra

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “apparat attiv” ifisser kull apparat, li t-
tħaddim tiegħu jiddependi fuq provvista ta' 
enerġija elettrika jew kwalunkwe provvista 
ta' enerġija oħra, barra minn dik iġġenerata 
direttament mill-gravità u li jaħdem billi 
jbiddel id-densità ta’ din l-enerġija jew 
jaqlibha. Apparati maħsubin biex 
jittrażmettu l-enerġija, sustanzi jew 
elementi oħra bejn apparati mediċi attivi u 
l-pazjent, mingħajr bidliet sinifikanti, ma 
għandhomx jitqiesu bħala apparati attivi.

(4) “apparat attiv” tfisser kull apparat, li t-
tħaddim tiegħu jiddependi minn provvista 
ta' enerġija elettrika jew kwalunkwe 
provvista ta' enerġija oħra, barra minn dik 
iġġenerata direttament mill-ġisem tal-
bniedem jew mill-gravità u li jaħdem billi 
jbiddel id-densità ta’ din l-enerġija jew 
jaqlibha. Apparati maħsubin biex 
jittrażmettu l-enerġija, sustanzi jew 
elementi oħra bejn apparati mediċi attivi u 
l-pazjent, mingħajr bidliet sinifikanti, ma 
għandhomx jitqiesu bħala apparati attivi.

Or. en

Emenda 245
Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “apparat attiv” ifisser kull apparat, li t-
tħaddim tiegħu jiddependi fuq provvista ta' 
enerġija elettrika jew kwalunkwe provvista 
ta' enerġija oħra, barra minn dik iġġenerata 
direttament mill-gravità u li jaħdem billi 
jbiddel id-densità ta’ din l-enerġija jew 
jaqlibha. Apparati maħsubin biex 
jittrażmettu l-enerġija, sustanzi jew 

(4) “apparat attiv” tfisser kull apparat, li t-
tħaddim tiegħu jiddependi minn provvista 
ta' enerġija elettrika jew kwalunkwe 
provvista ta' enerġija oħra, barra minn dik 
iġġenerata direttament mill-ġisem tal-
bniedem jew mill-gravità u li jaħdem billi 
jbiddel id-densità ta’ din l-enerġija jew 
jaqlibha Apparati maħsubin biex 
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elementi oħra bejn apparati mediċi attivi u 
l-pazjent, mingħajr bidliet sinifikanti, ma 
għandhomx jitqiesu bħala apparati attivi.

jittrażmettu l-enerġija, sustanzi jew 
elementi oħra bejn apparati mediċi attivi u 
l-pazjent, mingħajr bidliet sinifikanti, ma 
għandhomx jitqiesu bħala apparati attivi.

Or. de

Emenda 246
Thomas Ulmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Softwer li jista’ jintuża waħdu għandu 
jitqies bħala apparat attiv;

imħassar

Or. de

Emenda 247
Mairead McGuinness

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull apparat maħsub li jiddaħħal 
parzjalment fil-ġisem tal-bniedem 
b'intervent kliniku u maħsub biex jibqa' fl-
istess post wara l-proċedura għal mill-
anqas 30 jum, ukoll għandu jitqies ukoll 
bħala apparat impjantabbli;

Kull apparat maħsub li jiddaħħal 
parzjalment fil-ġisem tal-bniedem 
b'intervent kliniku u maħsub biex jibqa' fl-
istess post wara l-proċedura għal mill-
anqas 30 jum, għandu jitqies ukoll bħala 
apparat impjantabbli, bl-eċċezzjoni ta’ kull 
apparat maħsub biex jitqiegħed fis-snien, 
li jidħol fil-klassi IIa u li b’hekk 
m’għandux ikun suġġett għall-
Artikolu 16 ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Apparat impjantabbli maħsub biex jitqiegħed fis-snien (mili tas-snien) jidħol fil-klassi IIa 
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skont ir-Regola 8 ta’ dan ir-Regolament. M’hemm l-ebda raġuni xjentifika jew medika għaliex 
il-mili tas-snien għandu jkun suġġett għar-rekwiżiti imposti fuq l-apparati impjantabbli skont 
dan ir-Regolament, bħar-rekwiżit skont l-Artikolu 16 li l-apparat ikun akkumpanjat b’karta 
dwar il-proteżi.

Emenda 248
Marian Harkin

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull apparat maħsub li jiddaħħal 
parzjalment fil-ġisem tal-bniedem 
b'intervent kliniku u maħsub biex jibqa' fl-
istess post wara l-proċedura għal mill-
anqas 30 jum, ukoll għandu jitqies ukoll 
bħala apparat impjantabbli;

Kull apparat maħsub li jiddaħħal 
parzjalment fil-ġisem tal-bniedem 
b'intervent kliniku u maħsub biex jibqa' fl-
istess post wara l-proċedura għal mill-
anqas 30 jum, ukoll għandu jitqies ukoll 
bħala apparat impjantabbli;

“apparat impjantabbli” tfisser kull 
apparat, inklużi dawk li jiġu assorbiti 
mill-ġisem b’mod parzjali jew 
kompletament, li huwa maħsub 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-mili tas-snien li jitqiegħed fis-snien m’għandux jitqies bħala apparat impjantabbli.
Madankollu, l-impjanti tas-snien li jitqiegħdu fl-għadam tax-xedaq (impjanti ossei) għandhom 
jitqiesu bħala apparati impjantabbli.

Emenda 249
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) “apparat li jintuża darba” ifisser apparat 
li jkun maħsub biex jintuża fuq pazjent 
individwali waqt proċedura unika.

(8) “apparat li jintuża darba” tfisser apparat 
li jkun maħsub biex jintuża fuq pazjent 
individwali waqt proċedura unika u li jkun 
ġie ttestjat u wera li huwa impossibbli li 
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jerġa’ jintuża.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi jeħtiġilhom jipprovdu informazzjoni dettaljata biex jiġġustifikaw għaliex 
apparat mediku ma jistax jerġa’ jintuża jew għaliex l-użu mill-ġdid tiegħu jipperikola s-
sikurezza tal-pazjenti / tal-utenti. Jekk għal raġunijiet oġġettivi tkun intweriet l-impossibbiltà 
li apparat mediku jerġa’ jintuża, dan m’għandux jiġi riproċessat. Din id-dispożizzjoni 
speċifika għandha tevita li apparat mediku jiġi ttikettat bħala “li jintuża darba” b’mod 
eċċessiv u tippermetti superviżjoni aħjar tar-riproċessar.

Emenda 250
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) “apparat maħsub biex jintuża darba” 
tfisser apparat li jkun maħsub biex jintuża 
fuq pazjent individwali waqt proċedura 
unika li għalih l-impossibbiltà ta’ użu 
mill-ġdid ma tkunx intweriet;

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'estensjoni għad-definizzjoni “apparat li jintuża darba”, jekk ma jintweriex li huwa 
impossibbli li apparat jintuża darba jerġa’ jintuża, il-possibbiltà ta' riproċessar għandha 
tibqa’ miftuħa għar-riproċessur jekk tali riproċessar jiġi ppruvat li huwa sikur u f’konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15. Informazzjoni dwar it-tikketta u l-informazzjoni fl-
istruzzjonijiet għall-użu (kif stipulata f'Taqsima 19.2 u 19.3 tal-Anness I) għandha tinbidel kif 
xieraq biex tirrifletti d-distinzjoni introdotta bejn apparat "li jintuża darba" u apparat 
“maħsub biex jintuża darba”.

Emenda 251
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 8b (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) “apparat li jintuża diversi drabi” 
tfisser apparat li jista’ jerġa’ jintuża u li 
għandu jiġi pprovdut b’informazzjoni 
dwar il-proċessi xierqa biex jiġi permess 
użu mill-ġdid, inklużi t-tindif, id-
diżinfezzjoni, l-imballaġġ u, fejn xieraq, 
il-metodu ta’ sterilizzazzjoni tal-apparat li 
għandu jiġi sterilizzat mill-ġdid, u 
kwalunkwe restrizzjoni fl-ammont ta’ 
drabi li jista’ jerġa’ jintuża;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal aktar ċarezza u għall-kuntrarju tal-apparati “maħsuba biex jintużaw darba”, l-apparati 
li ntwera li jistgħu jerġgħu jintużaw għandhom jiġu definiti bħala apprati “li jintużaw diversi 
drabi”.

Emenda 252
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) “tagħmel disponibbli fis-suq” ifisser
kwalunkwe provvista ta' apparat, barra 
minn apparat ta’ investigazzjoni, għad-
distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu fis-suq 
tal-Unjoni waqt attività kummerċjali, sew 
jekk bi ħlas jew bla ħlas;

(16) “tagħmel disponibbli fis-suq” tfisser
kwalunkwe provvista ta' apparat, barra 
minn apparat ta’ investigazzjoni, għad-
distribuzzjoni, il-konsum jew l-użu fis-suq 
tal-Unjoni, sew jekk bi ħlas jew bla ħlas;

Or. en

Emenda 253
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 19 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) “manifattur” ifisser il-persuna fiżika 
jew ġuridika li timmanifattura jew tibni 
mill-ġdid apparat jew li tqabbad lil xi 
ħadd jiddisinjalha, jimmanifatturalha jew 
jibnilha mill-ġdid apparat, u li
tikkumerċjalizza dak l-apparat b’isimiha 
jew il-marka kummerċjali tagħha.

(19) “manifattur” tfisser il-persuna fiżika 
jew ġuridika li hija responsabbli għall-
manifattura, id-disinn, l-imballaġġ u l-
ittikkettar ta’ apparat jew li tirranġa 
kompletament mill-ġdid u tikkumerċjalizza 
dak l-apparat b’isimiha.

Or. cs

Emenda 254
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 19 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) “manifattur” ifisser il-persuna fiżika 
jew ġuridika li timmanifattura jew tibni 
mill-ġdid apparat jew li tqabbad lil xi ħadd 
jiddisinjalha, jimmanifatturalha jew 
jibnilha mill-ġdid apparat, u li 
tikkumerċjalizza dak l-apparat b’isimiha 
jew il-marka kummerċjali tagħha.

(19) “manifattur” tfisser il-persuna fiżika 
jew ġuridika li timmanifattura jew tirranġa 
kompletament mill-ġdid apparat jew li 
tqabbad lil xi ħadd jiddisinjalha, 
jimmanifatturalha jew jirranġalha 
kompletament mill-ġdid apparat, u li 
tikkumerċjalizza dak l-apparat b’isimiha 
jew il-marka kummerċjali tagħha.

Or. en

Emenda 255
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 19 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) “manifattur” ifisser il-persuna fiżika 
jew ġuridika li timmanifattura jew tibni 
mill-ġdid apparat jew li tqabbad lil xi 
ħadd jiddisinjalha, jimmanifatturalha jew 

(19) “manifattur” tfisser il-persuna fiżika 
jew ġuridika bir-responsabbiltà għad-
disinn, il-manifattura, l-imballaġġ u l-
ittikkettar ta' apparat qabel ma jitqiegħed 
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jibnilha mill-ġdid apparat, u li 
tikkumerċjalizza dak l-apparat b’isimiha 
jew il-marka kummerċjali tagħha.

fis-suq f'isem dik il-persuna stess, 
irrispettivament minn jekk dawk l-
operazzjonijiet jitwettqux minn dik il-
persuna jew f'isem dik il-persuna minn 
parti terza. L-obbligi ta' dan ir-
Regolament li għandhom jiġu ssodisfati 
mill-manifatturi japplikaw ukoll għall-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jimmontaw, 
jippakkjaw, jipproċessaw, jirranġaw 
kompletament mill-ġdid jew jittikkettaw 
prodott wieħed jew aktar lesti minn qabel 
u/jew jassenjawlhom l-għan maħsub 
tagħhom bħala apparat bil-ħsieb li 
jitqiegħdu fis-suq f'isem dik il-persuna 
stess jew bil-marka kummerċjali tagħha.

Or. en

Emenda 256
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 19 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19) “manifattur” ifisser il-persuna fiżika 
jew ġuridika li timmanifattura jew tibni 
mill-ġdid apparat jew li tqabbad lil xi ħadd 
jiddisinjalha, jimmanifatturalha jew 
jibnilha mill-ġdid apparat, u li 
tikkumerċjalizza dak l-apparat b’isimiha 
jew il-marka kummerċjali tagħha.

(19) “manifattur” tfisser il-persuna fiżika 
jew ġuridika li timmanifattura jew tirranġa 
kompletament mill-ġdid apparat jew li 
tqabbad lil xi ħadd jiddisinjalha, 
jimmanifatturalha jew tirranġalha 
kompletament mill-ġdid apparat, u li 
tikkumerċjalizza dak l-apparat b’isimiha.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-marka kummerċjali ta’ apparat m’għandu l-ebda rilevanza legali għad-definizzjoni tal-
manifattur tiegħu.

Emenda 257
Milan Cabrnoch
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(24) “istituzzjoni tas-saħħa” tfisser
organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa l-kura tal-pazjenti u li għandha l-
kapaċità legali li tinvolvi ruħha f’tali 
attivitajiet;

Or. cs

Emenda 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Xejn mhu ċar x’jista’ jaqa’ taħt il-kategorija ta’ organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa “il-promozzjoni tas-saħħa pubblika”, peress li din mhi definitia mkien iżjed. Sabiex jiġu 
evitati l-konfużjoni u l-inċertezzi, din il-frażi għandha titħassar.

Emenda 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 27 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) “riproċessar” ifisser il-proċess li 
jitwettaq fuq apparat użat biex ikun jista’ 

(27) “riproċessar” tfisser il-proċess li 
jitwettaq fuq apparat użat biex ikun jista’ 
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jerġa’ jibda jintuża bla perikolu inklużi t-
tindif, id-diżinfettar, l-isterilizzazzjoni u l-
proċeduri relatati, kif ukoll l-ittestjar u l-
għoti lura tas-sikurezza teknika u 
funzjonali lill-apparat użat;

jerġa’ jibda jintuża bla perikolu inklużi t-
tindif, id-diżinfettar, l-isterilizzazzjoni u l-
proċeduri relatati, kif ukoll l-ittestjar u l-
għoti lura tas-sikurezza teknika u 
funzjonali lill-apparat użat; l-attivitajiet ta’ 
servizzi tar-rutina għall-manutenzjoni tal-
apparati mhumiex inklużi f’din id-
definizzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-operazzjonijiet ta’ manutenzjoni ta’ rutina (bħall-iċċekkjar tal-
ventilaturi għall-pulmuni fl-isptarijiet) ma jaqgħux taħt din il-kategorija.

Emenda 260
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 31a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) “sikurezza” tfisser in-nuqqas jew it-
tneħħija ta’ riskji inaċċettabbli għall-
pazjenti jew l-utenti;

Or. de

Emenda 261
Antonyia Parvanova

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) “evalwazzjoni klinika” ifisser il-
valutazzjoni u l-analiżi tad-dejta klinika 
relatata ma’ apparat, sabiex jiġu vverifikati 
s-sikurezza u l-prestazzjoni tal-apparat 
meta dan jintuża kif maħsub mill-
manifattur;

(32) “evalwazzjoni klinika” tfisser il-
valutazzjoni u l-analiżi tad-dejta klinika 
relatata ma’ apparat, sabiex jiġu vverifikati 
s-sikurezza, il-prestazzjoni u l-effiċjenza
tal-apparat meta dan jintuża kif maħsub 
mill-manifattur;
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Or. en

Emenda 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) “investigazzjoni klinika” ifisser kull 
investigazzjoni sistematika fuq suġġett 
uman wieħed jew aktar, li titwettaq biex 
tivvaluta s-sikurezza jew il-prestazzjoni ta’ 
apparat;

(33) “investigazzjoni klinika” ifisser kull 
investigazzjoni sistematika fuq suġġett 
uman wieħed jew aktar, li titwettaq biex 
tivvaluta s-sikurezza, il-prestazzjoni jew l-
effikaċja ta’ apparat;

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-investigazzjoni klinika għandha tfittex li tistabbilixxi mhux biss il-livelli ta' sikurezza u 
prestazzjoni tal-prodott iżda wkoll kemm dan huwa effettiv meta mqabbel ma' terapiji oħra.

Emenda 263
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) “sponser” ifisser individwu, 
kumpanija, istituzzjoni jew organizzazzjoni 
li tieħu responsabbiltà għall-bidu u l-
immaniġġjar ta’ investigazzjoni klinika;

(37) “sponser” tfisser individwu, 
kumpanija, istituzzjoni jew organizzazzjoni 
li tieħu responsabbiltà għall-bidu u l-
immaniġġjar, it-twettiq jew il-finanzjament
ta’ investigazzjoni klinika;

Or. en

Emenda 264
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) “sponser” ifisser individwu, 
kumpanija, istituzzjoni jew organizzazzjoni 
li tieħu responsabbiltà għall-bidu u l-
immaniġġjar ta’ investigazzjoni klinika;

(37) “sponser” tfisser individwu, 
kumpanija, istituzzjoni jew organizzazzjoni 
li tieħu responsabbiltà għall-bidu, l-
immaniġġjar u t-tmexxija u/jew il-
finanzjament ta’ investigazzjoni klinika;

Or. de

Emenda 265
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) “sponser” ifisser individwu, 
kumpanija, istituzzjoni jew organizzazzjoni 
li tieħu responsabbiltà għall-bidu u l-
immaniġġjar ta’ investigazzjoni klinika;

(37) “sponser” tfisser individwu, 
kumpanija, istituzzjoni jew organizzazzjoni 
li tieħu responsabbiltà għall-bidu, l-
immaniġġjar jew il-finanzjament ta’ 
investigazzjoni klinika;

Or. en

Emenda 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 37a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37a) “valutazzjoni ta’ konformità” ta’ 
studju kliniku tfisser l-iċċekkjar mill-
awtorità responsabbli tad-
dokumentazzjoni, il-faċilitajiet u r-rekords 
uffiċjali rilevanti u l-eżistenza ta’ 
kopertura suffiċjenti b’assikurazzjoni. 
Tali ċċekkjar jista’ jitwettaq fil-bini tal-
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isponser u/jew l-istabbiliment tar-riċerka 
jew fi kwalunkwe post fejn l-awtorità 
responsabbli tista’ tqis tali ċċekkjar bħala 
neċessarju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Dan ir-Regolament, għall-kuntrarju tal-proposta għal regolament fil-komunikazzjoni tal-
Kummissjoni COM(2012)369 final, ma jistipola l-ebda dispożizzjoni rigward il-valutazzjoni 
ta’ konformità għall-istudji kliniċi. Madankollu, ċerti standards minimi jridu jiġu ssodisfati.

Emenda 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 39 – inċiż 2 – punt iii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(iii) trattament fl-isptar jew l-estensjoni 
taż-żmien ta' trattament tal-pazjenti fl-
isptar,

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-formulazzjoni tallinja t-test mal-ISO 14155.2011 dwar Investigazzjoni klinika ta’ 
apparati mediċi għal suġġetti umani – Prassi klinika tajba.

Emenda 268
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 39 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

sitwazzjoni inkwetanti tal-fetu, mewt tal-
fetu jew abnormalità konġenitali jew difett 
fit-twelid;

– sitwazzjoni inkwetanti tal-fetu, mewt tal-
fetu jew diżabilità fiżika jew mentali 
konġenitali jew difett fit-twelid;
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Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu “abnormalità konġenitali” huwa meqjus mill-persuni b’diżabilità u r-
rappreżentanti tagħhom bħala diskriminatorju. Għalhekk għandu jiġi sostitwit.

Emenda 269
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 40 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) “nuqqas fl-apparat” ifisser
inadegwatezza fl-identità, fil-kwalità, fid-
durabbiltà, fl-affidabbiltà, fis-sikurezza jew 
il-prestazzjoni ta’ apparat ta’ 
investigazzjoni, inklużi l-funzjonament 
mhux kif previst, żbalji waqt l-użu jew 
informazzjoni mhix adegwata mogħtija 
mill-manifattur;

(40) “nuqqas fl-apparat” tfisser
inadegwatezza fl-identità, fil-kwalità, fid-
durabbiltà, fl-affidabbiltà, fis-sikurezza jew 
il-prestazzjoni ta’ apparat ta’ 
investigazzjoni, inklużi l-funzjonament 
mhux kif previst jew informazzjoni mhix 
adegwata mogħtija mill-manifattur;

Or. de

Emenda 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) “inċident” ifisser kull funzjonament 
mhux kif previst jew id-deterjorament fil-
karatteristiċi jew il-prestazzjoni ta’ apparat 
li jkun disponibbli fis-suq, kull 
inadegwatezza fl-informazzjoni mogħtija 
mill-manifattur u kull effett sekondarju 
mhux mixtieq u mhux mistenni;

(43) “inċident” tfisser kull funzjonament 
mhux kif previst jew id-deterjorament fil-
karatteristiċi jew il-prestazzjoni ta’ apparat 
li jkun disponibbli fis-suq, kull 
inadegwatezza fl-informazzjoni mogħtija 
mill-manifattur u kull effett sekondarju 
mhux mixtieq u mhux mistenni, inkluż l-
użu ħażin tal-apparat;

Or. en
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Emenda 271
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab 
minn Stat Membru jew fuq inizjattiva 
tagħha stess, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddetermina jekk 
prodott speċifiku, jew kategorija jew 
grupp ta’ prodotti, jaqgħux taħt id-
definizzjonijiet ta’ “apparat mediku” jew 
“aċċessorju għal apparat mediku”. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3).

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet individwali dwar l-istatus legali tal-apparati speċifiċi huma r-responsabbiltà 
tal-Istati Membri, kif speċifikat ukoll fil-premessa 8. Barra minn hekk, ir-rikors għall-
istrument legali tal-atti ta’ implimentazzjoni mhuwiex mod legalment xieraq biex jiġu 
indirizzati deċiżjonijiet individwali rigward il-klassifikazzjoni ta’ prodotti speċifiċi.

Emenda 272
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha 
stess, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddetermina jekk prodott speċifiku, jew 
kategorija jew grupp ta’ prodotti, jaqgħux 
taħt id-definizzjonijiet ta’ “apparat 
mediku” jew “aċċessorju għal apparat 

1. Il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva 
tagħha, jew għandha fuq talba ta’ Stat 
Membru, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddetermina jekk 
prodott speċifiku, jew kategorija jew grupp 
ta’ prodotti, jaqgħux taħt id-definizzjonijiet 
ta’ “apparat mediku” jew “aċċessorju għal 
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mediku”. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

apparat mediku”. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 273
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha 
stess, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddetermina jekk prodott speċifiku, jew 
kategorija jew grupp ta’ prodotti, jaqgħux 
taħt id-definizzjonijiet ta’ “apparat 
mediku” jew “aċċessorju għal apparat 
mediku”. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha 
stess  u wara konsultazzjoni mal-
manifattur inkwistjoni abbażi tat-tħassib 
rigward is-sikurezza tal-pazjenti jew fid-
dawl ta’ sejbiet xjentifiċi ġodda, permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tiddetermina 
jekk prodott speċifiku, jew kategorija jew 
grupp ta’ prodotti, jaqgħux taħt id-
definizzjonijiet ta’ “apparat mediku” jew 
“aċċessorju għal apparat mediku”. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata ċ-ċertezza legali għall-manifatturi, iridu jiġu speċifikati r-raġunijiet 
possibbli għal rieżami mill-Kummissjoni Il-kumitat tal-esperti li jwettaq ir-rieżami għandu 
jitlob lill-manifattur jippreżenta opinjoni u, jekk ikun meħtieġ, dokumentazzjoni xjentifika 
addizzjonali, qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni.

Emenda 274
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha 
stess, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddetermina jekk prodott speċifiku, jew 
kategorija jew grupp ta’ prodotti, jaqgħux 
taħt id-definizzjonijiet ta’ “apparat 
mediku” jew “aċċessorju għal apparat 
mediku”. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

1. Il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva 
tagħha stess, jew għandha fuq talba ta’ 
Stat Membru, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddetermina jekk 
prodott speċifiku, jew kategorija jew grupp 
ta’ prodotti, jaqgħux taħt id-definizzjonijiet 
ta’ “apparat mediku” jew “aċċessorju għal 
apparat mediku”. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha 
stess, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddetermina jekk prodott speċifiku, jew 
kategorija jew grupp ta’ prodotti, jaqgħux 
taħt id-definizzjonijiet ta’ “apparat 
mediku” jew “aċċessorju għal apparat 
mediku”. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru, jew wara konsultazzjoni 
mal-Istati Membri, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddetermina jekk 
prodott speċifiku, jew kategorija jew grupp 
ta’ prodotti, jaqgħux taħt id-definizzjonijiet 
ta’ “apparat mediku” jew “aċċessorju għal 
apparat mediku”. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 276
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha 
stess, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddetermina jekk prodott speċifiku, jew 
kategorija jew grupp ta’ prodotti, jaqgħux 
taħt id-definizzjonijiet ta’ “apparat 
mediku” jew “aċċessorju għal apparat 
mediku”. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru jew wara konsultazzjoni 
mal-MDCG u mal-impriża kkonċernata, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddetermina jekk prodott speċifiku ġdid, 
jew kategorija ġdida jew grupp ġdid ta’ 
prodotti, jaqgħux taħt id-definizzjonijiet ta’ 
“apparat mediku” jew “aċċessorju għal 
apparat mediku”. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3). Dan il-paragrafu ma 
għandux japplika għal prodotti diġà 
awtorizzati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hija r-responsabbiltà tal-Istati Membri li jikkategorizzaw l-apparati fuq bażi ta’ każ b’każ.
Barra minn hekk, il-kumpaniji u speċjalment l-SMEs jirrikjedu ċertezza legali. Dan mhuwiex 
ipprovdut, jekk l-inizjattiva tibqa’ biss f’idejn il-Kummissjoni.

Emenda 277
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha 
stess, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddetermina jekk prodott speċifiku, jew 
kategorija jew grupp ta’ prodotti, jaqgħux 
taħt id-definizzjonijiet ta’ “apparat 
mediku” jew “aċċessorju għal apparat 
mediku”. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru, u wara konsultazzjoni mal-
MDCG, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddetermina jekk 
prodott speċifiku, jew kategorija jew grupp 
ta’ prodotti, jaqgħux taħt id-definizzjonijiet 
ta’ “apparat mediku” jew “aċċessorju għal 
apparat mediku”. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-klassifikazzjoni tal-apparati, u kwalunkwe bidla li ssirilha, għandha tkun imsejsa fuq 
valutazzjoni rigoruża permezz tal-konsultazzjoni mal-MDCG, u mhux imnedija mill-
Kummissjoni biss.

Emenda 278
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Wara l-proċedura ta’ konsultazzjoni 
prevista fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha tfassal linji gwida sabiex tiżgura 
li jkun hemm proċedura msejsa fuq ix-
xjenza għall-kategorizzazzjoni tal-
apparati.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Tkompli tibni fuq l-emenda għall-Artikolu 1.

Emenda 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
għarfien espert jinqasam bejn l-Istati 
Membri fl-oqsma tal-apparati mediċi, l-
apparati mediċi dijanjostiċi in vitro, il-
prodotti mediċinali, it-tessuti u ċ-ċelloli tal-
bniedem, il-kożmetiċi, il-bijoċidi, l-ikel u, 
jekk ikun meħtieġ, prodotti oħra sabiex jiġi 
ddeterminat l-istatus regolatorju xieraq ta' 

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
għarfien espert jinqasam bejn l-Istati 
Membri u l-partijiet interessati rilevanti, 
inklużi l-gruppi ta’ pazjenti, fl-oqsma tal-
apparati mediċi, l-apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro, il-prodotti mediċinali, 
it-tessuti u ċ-ċelloli tal-bniedem, il-
kożmetiċi, il-bijoċidi, l-ikel u, jekk ikun 
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prodott, jew kategorija jew grupp ta' 
prodotti.

meħtieġ, prodotti oħra sabiex jiġi 
ddeterminat l-istatus regolatorju xieraq ta' 
prodott, jew kategorija jew grupp ta' 
prodotti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti huma dawk li jużaw l-apparati fil-ħajja tagħhom ta’ kuljum u għandhom 
perspettiva differenti dwar il-bilanċ bejn ir-riskju u l-benefiċċju.

Emenda 280
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
għarfien espert jinqasam bejn l-Istati 
Membri fl-oqsma tal-apparati mediċi, l-
apparati mediċi dijanjostiċi in vitro, il-
prodotti mediċinali, it-tessuti u ċ-ċelloli tal-
bniedem, il-kożmetiċi, il-bijoċidi, l-ikel u, 
jekk ikun meħtieġ, prodotti oħra sabiex 
jiġi ddeterminat l-istatus regolatorju 
xieraq ta' prodott, jew kategorija jew 
grupp ta' prodotti.

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att 
ta’ implimentazzjoni, tiddetermina l-
istatus regolatorju ta’ prodotti dubjużi 
abbażi tal-opinjoni tal-grupp ta’ esperti 
multidixxiplinarju tal-UE magħmul minn 
esperti fl-oqsma tal-apparati mediċi, l-
apparati mediċi dijanjostiċi in vitro, il-
prodotti mediċinali, it-tessuti u ċ-ċelloli tal-
bniedem, il-kożmetiċi, il-bijoċidi u l-ikel.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 281
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Għall-prodotti jew gruppi ta’ prodotti 
magħmulin minn sustanzi jew taħlita ta’ 
sustanzi li jkunu maħsubin biex 
jippenetraw il-ġisem, jew minn fetħa fil-
ġisem jew minn barra l-ġisem għal 
ġewwa, li jkunu ġew ikkunsidrati bħala 
apparat mediċi mill-grupp ta’ esperti 
multidixxiplinarju, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddetermina l-
klassifikazzjoni tar-riskju abbażi tar-riskji 
reali u ta’ evidenza xjentifika valida. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-apparati li jiġu manifatturati u 
jintużaw f’istituzzjoni tas-saħħa waħda 
għandhom jitqiesu bħala apparat imdaħħal 
fis-servizz. Id-dispożizzjonijiet rigward il-
marka CE msemmijin fl-Artikolu 18 u l-
obbligi stipulati fl-Artikoli 23 sa 27 ma 
għandhomx japplikaw għal dawk l-
apparati, sakemm il-manifattura u l-użu ta’ 
dawk l-apparati jsiru skont is-sistema unika 
ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tal-istituzzjoni 
tas-saħħa.

4. L-apparati li jiġu manifatturati u 
jintużaw f’istituzzjoni tas-saħħa waħda 
għandhom jitqiesu bħala apparat imdaħħal 
fis-servizz. Id-dispożizzjonijiet rigward il-
marka CE msemmijin fl-Artikolu 18 u l-
obbligi stipulati fl-Artikoli 23, 26 u 27 ma 
għandhomx japplikaw għal dawk l-
apparati, sakemm il-manifattura u l-użu ta’ 
dawk l-apparati jsiru skont is-sistema unika 
ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tal-istituzzjoni 
tas-saħħa.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiżdied is-sikurezza tal-pazjenti, huwa importanti li jkunu żgurati traċċabbiltà u 
trasparenza sħiħa tal-prodotti użati individwalment mill-istituzzjonijiet tas-saħħa. Għalhekk, 
l-Artikolu 24 (dwar l-Identifikazzjoni Unika tal-Apparat) u l-Artikolu 25 (dwar ir-
reġistrazzjoni elettronika tal-apparati)għandhom japlikaw ukoll bis-sħiħ għal dawn l-
apparati, l-istess bħalma japplikaw għal kull apparat ieħor użat minn istituzzjoni tas-saħħa 
waħda.

Emenda 283
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. cs

Emenda 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Or. de

Emenda 285
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-apparat offrut mis-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni, kif inhu definit fl-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 98/34/KE, lil 
persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-
Unjoni, għandu jkun konformi ma’ dan ir-
Regolament l-aktar tard sa meta l-apparat 
jitqiegħed fis-suq.

1. L-apparat offrut mis-servizzi tas-soċjetà 
tal-informazzjoni, kif inhu definit fl-
Artikolu 1(2) tad-Direttiva 98/34/KE, lil 
persuna fiżika jew ġuridika stabbilita fl-
Unjoni, għandu jkun konformi ma’ dan ir-
Regolament mhux aktar tard mill-jum meta 
l-apparat jitqiegħed fis-suq.

Or. sl

Ġustifikazzjoni

Id-direttivi tal-UE jużaw definizzjonijiet differenti tat-termini “tqiegħed fis-suq” u “tagħmel 
disponibbli fis-suq”. L-apparati għandhom ikunu konformi mar-regolament minnufih malli 
jitqiegħdu fis-suq (irrispettivament jekk hux għal utent aħħari jew għall-istokkijiet fil-ħażna).

Emenda 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-fornituri ta’ servizzi li jipprovdu 
mezzi ta’ komunikazzjoni mill-bogħod 
għandu jkollhom l-obbligu li, malli 
jirċievu talba mill-awtorità kompetenti, 
jiżvelaw id-dettalji tal-entitajiet involuti 
f’telebejgħ.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
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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 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Għandu jkun hemm projbizzjoni fuq 
it-tqegħid fis-suq, it-tqegħid fl-użu, id-
distribuzzjoni, il-kunsinna u t-tqegħid 
għad-dispożizzjoni ta' prodotti li isimhom, 
it-tikkettar tagħhom jew l-istruzzjonijiet 
għall-użu tagħhom jistgħu jkunu qarrieqa 
fir-rigward tal-karatteristiċi u l-effetti tal-
prodott billi:
a) jiġu attribwiti karatteristiċi, funzjonijiet 
u effetti lill-prodott li l-prodott ma jkollux; 
b) tinħoloq l-impressjoni falza li t-
trattament jew dijanjożi jkunu 
indubitabbilment ta’ suċċess jekk jintuża 
l-prodott, jew billi tonqos milli tingħata 
informazzjoni dwar riskju probabbli 
assoċjat mal-użu tal-prodott f'konformità 
mal-użu maħsub għalih jew għal perjodu 
itwal minn dak antiċipat;
c) jiġu jiġu suġġeriti użi jew karatteristiċi 
tal-prodott oħrajn barra dawk iddikjarati 
fil-waqt tat-twettiq tal-valutazzjoni ta’ 
konformità.
Materjal, preżentazzjonijiet u 
informazzjoni promozzjonali dwar il-
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prodotti ma jistgħux ikunu qarrieqa 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 288
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati 
jew fejn dawn l-istandards armonizzati 
mhumiex biżżejjed, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
(common technical specifications - CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evalwazzjoni 
klinika u s-segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-
Anness XIII. Is-CTS għandhom jiġu 
adottati permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta speċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
(common technical specifications - CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evalwazzjoni 
klinika u s-segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-Anness 
XIII. Is-CTS għandhom jiġu adottati 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. en
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Emenda 289
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati 
jew fejn dawn l-istandards armonizzati 
mhumiex biżżejjed, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
(common technical specifications - CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evalwazzjoni 
klinika u s-segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-
Anness XIII. Is-CTS għandhom jiġu 
adottati permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati 
jew fejn hemm ħtieġa li jiġu indirizzati 
preokkupazzjonijiet rigward is-saħħa 
pubblika, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li tadotta speċifikazzjonijiet 
tekniċi komuni (common technical 
specifications - CTS) fir-rigward tar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni stipulati fl-Anness I, id-
dokumentazzjoni teknika stipulata fl-
Anness II jew l-evalwazzjoni klinika u s-
segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-Anness 
XIII. Is-CTS għandhom jiġu adottati 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 290
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati 
jew fejn dawn l-istandards armonizzati 
mhumiex biżżejjed, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
(common technical specifications - CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evalwazzjoni 

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati 
jew fejn hemm ħtieġa li jiġu indirizzati 
preokkupazzjonijiet rigward is-saħħa 
pubblika, il-Kummissjoni għandu jkollha 
s-setgħa li tadotta speċifikazzjonijiet 
tekniċi komuni (common technical 
specifications - CTS) fir-rigward tar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni stipulati fl-Anness I, id-
dokumentazzjoni teknika stipulata fl-
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klinika u s-segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-
Anness XIII. Is-CTS għandhom jiġu
adottati permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

Anness II jew l-evalwazzjoni klinika u s-
segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-Anness 
XIII. Is-CTS għandhom jiġu adottati 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont 
il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta' standards armonizzati, jiġi determinat liema rekwiżiti fundamentali tar-
Regolament huma ssodisfati b'konformità mal-istandards. Il-Kummissjoni tistipula liema 
standards jiġu armonizzati. Meta standard ma jibqax jirrifletti l-qagħda preżenti, il-
Kummissjoni tneħħi l-armonizzazzjoni tiegħu u l-istandard ikollu bżonn jiġi rieżaminat mill-
korp kompetenti. Għalhekk, l-ewwel sentenza tal-Artikolu 7 “ … jew fejn dawn l-istandards 
armonizzati mhumiex biżżejjed” tiġġenera nuqqas ta’ fehim.

Emenda 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati 
jew fejn dawn l-istandards armonizzati 
mhumiex biżżejjed, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
(common technical specifications - CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evalwazzjoni 
klinika u s-segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-
Anness XIII. Is-CTS għandhom jiġu 
adottati permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta speċifikazzjonijiet tekniċi komuni
(common technical specifications - CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evalwazzjoni 
klinika u s-segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-
Anness XIII. Is-CTS għandhom jiġu 
adottati permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Is-CTS għandhom jiġu żviluppati biss meta ma jeżisti l-ebda standard. Jekk standard jiġi 
ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, jitqies li jkun biżżejjed biex jagħti preżunzjoni ta' 
konformità lir-rekwiżiti ġenerali rilevanti ta' saħħa u prestazzjoni. Il-ħolqien ta’ CTS valida 
biss għall-UE bħala suppliment għal standard armonizzat jiġġenera diskrepanza bejn il-livell 
globali u l-livell tal-UE. Dan inaqqas l-opportunitajiet għall-pazjenti tal-UE biex 
jibbenefikaw minn teknoloġiji innovattivi u jaf jagħmel ħsara lill-kapaċità tal-kumpaniji ż-
żgħar tal-UE biex jesportaw l-innovazzjoni tagħhom.

Emenda 292
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jiġu adottati s-CTS imsemmija 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
m’għandhiex tfixkel il-koerenza tas-
sistema tal-istandardizzazzjoni Ewropea. 
Is-CTS huma koerenti jekk ma jkunux 
f’kunflitt ma’ standards Ewropej, jiġifieri 
jkopru oqsma fejn ma jeżistux standards 
armonizzati, l-adozzjoni ta’ standards 
Ewropej ġodda ma tkunx prevista fi żmien 
perjodu raġonevoli, fejn standards 
eżistenti ma ġewx assimilati mis-suq jew 
fejn dawn l-istandards m’għadhomx 
validi jew intwera b’mod ċar li huma 
insuffiċjenti skont dejta ta’ viġilanza jew 
sorveljanza, u fejn it-traspożizzjoni tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi f’riżultati ta’ 
standardizzazzjoni Ewropea mhijiex 
prevista fi żmien perjodu raġonevoli.

Or. en

Emenda 293
Thomas Ulmer

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

1a. Għandu jkun possibbli għall-
Kummissjoni, jekk tali standards 
neċessarji ma jkunux jeżistu jew jekk 
korpi kompetenti jew speċjalisti jkunu 
ġibdu l-attenzjoni għal nuqqasijiet li jkun 
fihom, li tiddelega l-kompitu li tipproponi 
emendi f’dan il-qasam speċifiku f’idejn l-
ispeċjalisti.
L-emendi proposti mbagħad jiġu 
inkorporati f’dan ir-Regolamenti f’forma 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hemm bżonn standards speċifiċi għall-prodotti kliniċi – li jridu jitfasslu minn esperti 
indipendenti għal kull kategorija ta’ prodotti mediċi b'riskju għoli, fil-forma ta' kompilazzjoni 
internazzjonali – dwar il-kriterji għall-evalwazzjoni ta’ prodotti ġodda, u hemm bżonn ukoll 
rakkomandazzjonijiet rigward il-mezzi xierqa għall-evalwazzjoni ta’ prodott ġdid qabel ma 
dan jitqiegħed fis-suq.

Emenda 294
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta l-manifatturi ta’ apparati mediċi 
ġodda jippreżentaw applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni ta’ kummerċjalizzazzjoni 
u ma jkollhomx standards speċifiċi ta’ 
referenza, il-Kummissjoni għandha 
tikkonsulta mal-awtoritajiet nazzjonali 
kollha u tippreżenta l-istandards il-ġodda 
lil grupp ta’ espezrti indipendenti. Il-
grupp ta’ esperti għandu jikkunsidra l-
letteratura xjentifika kollha u jqis l-
opinjonijet tal-minoranzi kollha. Dawn 
tal-aħħar għandhom jiġu inklużi fl-
opinjoni maħruġa mill-grupp ta’ esperti u 
għandhom jiġu kkomunikati lill-
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professjonisti mediċi u lill-pazjenti.

Or. fr

Emenda 295
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tadotta s-
CTS imsemmija fil-paragrafu 1 wara 
konsultazzjoni mal-MDCG, li għandu 
jinkludi wkoll rappreżentant tal-
organizzazzjonijiet ta’ standardizzazzjoni 
Ewropej.

Or. en

Emenda 296
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-apparati li jkunu f’konformità mas-
CTS imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
jitqiesu bħala apparati f’konformità mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament koperti 
b’dawk is-CTS jew partijiet minnhom.

2. L-apparati li jkunu f’konformità mas-
CTS imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom 
jitqiesu bħala apparati f’konformità mar-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament koperti 
b’dawk is-CTS jew partijiet minnhom.

Il-kontenut tekniku tas-CTS għandu jiġi 
żviluppat bl-appoġġ xieraq tal-partijiet 
interessati rilevanti milqutin mis-CTS u 
b'tali mod li l-iżvilupp ta' standards u linji 
gwida ma jintrifisx.

Or. en


