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Emenda 238
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Klassifikazzjoni u valutazzjoni tal-
konformità

Klassifikazzjoni, awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni u valutazzjoni tal-
konformità

Or. en

Emenda 239
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-apparati għandhom jiġu kklassifikati fi 
klassi A, B, C u D, b’kunsiderazzjoni tal-
iskop previst tagħhom u r-riskji inerenti. Il-
klassifikazzjoni għandha titwettaq skont il-
kriterji ta’ klassifikazzjoni stipulati fl-
Anness VII.

1. L-apparati għandhom jiġu kklassifikati fi 
klassi A, B, C u D, b’kunsiderazzjoni tal-
iskop previst tagħhom, in-novità, il-
kumplessità u r-riskji inerenti. Il-
klassifikazzjoni għandha titwettaq skont il-
kriterji ta’ klassifikazzjoni stipulati fl-
Anness VII.

Or. en

Emenda 240
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu V Kapitolu III
 Klassifikazzjoni u valutazzjoni tal-
konformità

Awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni u valutazzjoni tal-
konformità

Or. en

Emenda 241
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – taqsima 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Taqsima 1 – Klassifikazzjoni Kapitolu II 
Klassifikazzjoni

Or. en

Emenda 242
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – taqsima 1a – Artikolu 39a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taqsima 1a – Awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni
Artikolu 39a (ġdid)

Prinċipji ġenerali dwar l-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni 

1. L-ebda wieħed mill-apparati innovattivi 
tal-klassi D ma jistgħu jiġu introdotti fis-
suq fl-Unjoni sakemm ma tkunx ingħatat 
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awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-Unjoni permezz 
tal-proċedura ċentralizzata msemmija fl-
Artikolu 39c, u skont id-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament.
2. L-ebda wieħed mill-apparati innovattivi 
tal-klassi D ma jista’ jitqiegħed fis-suq ta’
Stat Membru sakemm ma tkunx ingħatat 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni nazzjonali mill-
awtorità kompetenti ta’ dak l-Istat 
Membru permezz tal-proċedura 
deċentralizzata msemmija fl-Artikolu 39d, 
u skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament.
3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 2, il-
manifattur jista’ jiddeċiedi li japplika għal 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni skont il-proċedura 
ċentralizzata għall-apparati inklużi fil-
paragrafu 2.
4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 85 sabiex temenda l-lista 
stabbilita fil-paragrafu 1, fid-dawl tal-
progress tekniku.
5. L-apparati msemmija fil-paragrafu 1 u 
2, u li diġà jinsabu fis-suq tal-Unjoni fid-
data tad-dħul ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu meħtieġa li jkollhom 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni, skont il-proċeduri 
stabbiliti f’din it-Taqsima, mid-data tal-
iskadenza tal-validità taċ-ċertifikat 
tagħhom.
6. Awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni mogħtija skont din 
it-Taqsima għandha tkun valida għal 
ħames snin.
L-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni tista’ tiġġedded 
wara ħames snin abbażi ta’ valutazzjoni 
mill-ġdid tal-bilanċ bejn ir-riskji u l-
benefiċċji min-naħa tal-Aġenzija.
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7. L-applikazzjonijiet kollha għal 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-
awtorizzazzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni mogħtija skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikoli 39c, 39d, 39e 
u 39f kif ukoll l-informazzjoni msemmija 
fl-Artikolu 39b għandhom jiddaħħlu mill-
Kummissjoni jew mill-Istati Membri, 
skont kif ikun rilevanti, fis-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 39b(1), 
mingħajr dewmien u tal-inqas 15-il jum 
wara l-irċevuta.
Qabel il-bidu tal-analiżi ta’ applikazzjoni 
għal apparat mediku, il-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni tal-Apparat Mediku, kif 
imsemmi fl-Artikolu 41c, jew l-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru rilevanti 
għandhom jivverifikaw li l-ebda 
applikazzjoni oħra ma tkun tressqet għall-
istess apparat mediku.

Or. en

Emenda 243
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – Taqsima 1a – Artikolu 39b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39b (ġdid)

Sistema elettronika għall-
awtorizzazzjonijiet għall-

kummerċjalizzazzjoni 
1. Il-Kummissjoni, b’kollaborazzjoni mal-
Istati Membri, għandha twaqqaf u 
timmaniġġja sistema elettronika ta’
reġistrazzjoni għall-applikazzjonijiet għal 
awtorizzazzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni u 
awtorizzazzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni mogħtija skont din 
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it-Taqsima u biex tiġbor u tipproċessa l-
informazzjoni li ġejja:
- isem il-manifattur,

- l-isem u l-klassi tar-riskju tal-apparat 
mediku,
- il-proċedura applikabbli,

- f’każ ta’ proċedura deċentralizzata, l-
Istat Membru li fih il-manifattur ikun 
applika,
- id-dokumentazzjoni li takkumpanja l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni,
- ir-rapport ta’ valutazzjoni għall-apparat 
mediku maħruġ waqt il-proċedura tal-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni,
- id-data tal-approvazzjoni tal-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni u, meta tkun 
differenti, id-data li fiha l-apparat 
jitqiegħed fis-suq,
- kwalunkwe informazzjoni dwar is-
sospensjoni jew l-irtirar tal-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni.
2. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
fis-sistema elettronika li tirrigwarda l-
proċedura ċentralizzata kif imsemmija fl-
Artikolu 39c għandha tiddaħħal fis-
sistema ta’ reġistrazzjoni elettronika mill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini
L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
fis-sistema elettronika li tirrigwarda l-
proċedura deċentralizzata kif imsemmija 
fl-Artikolu 39c għandha tiddaħħal fis-
sistema ta’ reġistrazzjoni elettronika mill-
Istati Membri
3. F’każ fejn din l-informazzjoni teħtieġ li 
tiġi aġġornata, fir-rigward tat-tqegħid tal-
apparat fis-suq, is-sospensjoni jew l-irtirar 
tal-apparat mis-suq, il-manifattur għandu 
minnufih jgħarraf lill-Aġenzija jew lill-
awtorità kompetenti nazzjonali, skont il-
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każ, u dawn minnufih għandhom 
jaġġornaw l-informazzjoni fis-sistema 
elettronika.
4. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
fis-sistema elettronika li tirrigwarda l-
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet 
għall-kummerċjalizzazzjoni għandha tkun 
aċċessibbli biss għall-Istati Membri, l-
Aġenzija u l-Kummissjoni.
L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
fis-sistema elettronika u li tirrigwarda l-
awtorizzazzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni mogħtija għandha 
tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 244
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – Taqsima 1a – Artikolu 39c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39c (ġdid)

Proċedura ċentralizzata

1. Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’
Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
b’dan qed jiġi stabbilit skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 39d. Il-
Kumitat għandu jkun parti mill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini.
2. Il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’
Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
għandu jkun responsabbli għat-tfassil tal-
opinjoni tal-Aġenzija dwar kwalunkwe 
kwistjoni li tikkonċerna l-ammissibbiltà 
tal-applikazzjonijiet sottomessi skont il-
proċedura ċentralizzata, l-għotja, il-
varjazzjoni, is-sospensjoni jew ir-revoka 
ta’ awtorizzazzjoni sabiex apparati tal-
klassi D jiġu introdotti fis-suq.
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3. Kull applikazzjoni għall-apparati 
msemmija fl-Artikolu 39a(1) għandha 
tinkludi l-informazzjoni u d-dokumenti kif 
imsemmija fl-Annessi VII, IX u X, skont 
il-każ.
4. L-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata mill-ħlas pagabbli lill-
Aġenzija għall-eżaminazzjoni tal-
applikazzjoni.
5. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
opinjoni tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni tal-Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro tinħareġ fi żmien 
210 jum mill-wasla ta’ applikazzjoni 
valida.
Il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’
Apparat Mediku għandu jingħata tal-
inqas 80 jum mill-wasla ta’ applikazzjoni 
sabiex janalizza d-dejta xjentifika fid-
dokumentazzjoni li takkumpanja 
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni. Abbażi ta’ talba 
raġunata kif xieraq, mill-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro, l-Aġenzija tista’
testendi dak il-perjodu.
6. Il-Kumitat jista’ jitlob biss darba li 
manifattur jippreżenta informazzjoni 
addizzjonali li, għal raġunijiet xjentifiċi 
validi, tkun meħtieġa għall-valutazzjoni 
tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni. Dan jista’
jinkludi talba għal kampjuni jew żjara fuq 
il-post fl-uffiċċji tal-manifattur. Fejn tkun 
saret talba bħal din, il-perjodu msemmi 
fil-paragrafu 5 għandu jiġi sospiż sakemm 
tingħata l-informazzjoni addizzjonali 
mitluba.
7. Il-Kummissjoni, f’konsultazzjoni mal-
Aġenzija, l-Istati Membri u l-partijiet 
interessati, għandha tfassal gwida 
dettaljata dwar il-formola li fiha 
għandhom jiġu ppreżentati l-
applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni.
8. Fejn il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni 
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ta’ Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
jqis li jkun meħtieġ sabiex ilesti l-
eżaminazzjoni tiegħu ta’ applikazzjoni, 
jista’ jeżiġi li l-applikant jiġi sottomess 
għal spezzjoni speċifika tal-post tal-
manifattura tal-apparat ikkonċernat. 
Spezzjonijiet bħal dawn għandhom isiru 
mingħajr ma jitħabbru minn qabel.
L-ispezzjoni għandha titwettaq fil-perjodu 
ta’ żmien stabbilit fil-paragrafu 5 minn 
spetturi mill-Istat Membru li jkollhom il-
kwalifiki xierqa. Dawk l-ispetturi jistgħu 
jkunu akkumpanjati minn rapporteur jew 
espert maħtur mill-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro.
9. L-Aġenzija għandha tgħarraf minnufih 
lill-applikant jekk l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro tkun li:
(a) l-applikazzjoni ma tissodisfax il-
kriterji għall-awtorizzazzjoni stabbiliti 
f’dan ir-Regolament;
(b) id-dokumentazzjoni li takkumpanja l-
applikazzjoni ma tkunx konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
jew teħtieġ li tiġi emendata jew 
supplimentata;
(c) l-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandha tkun 
suġġetta għal ċerti kundizzjonijiet.
(d) l-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għall-apparat 
mediku kkonċernat għandha tkun 
irrifjutata jekk l-apparat ma jikkonformax 
ma’ dan ir-Regolament.
10. Fi żmien 15-il jum mill-wasla tal-
opinjoni msemmija fil-paragrafu 9, l-
applikant jista’ jinnotifika lill-Aġenzija 
bil-miktub bl-intenzjoni tiegħu li jitlob 
eżaminazzjoni mill-ġdid tal-opinjoni. 
F’każ bħal dan, l-applikant għandu 
jittrażmetti lill-Aġenzija r-raġunijiet 
dettaljati għal talba bħal din fi żmien 60 
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jum minn meta jkun irċieva l-opinjoni.
Fi żmien 60 jum wara l-wasla tar-
raġunijiet għat-talba, il-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro għandu jeżamina 
mill-ġdid l-opinjoni tiegħu skont il-
kundizzjonijiet stabbiliti fir-raba’
subparagrafu tal-Artikolu 62(1) tar-
Regolament (KE) 726/2004. Ir-raġunijiet 
għall-konklużjoni milħuqa għandhom 
jinthemżu mal-opinjoni finali.
11. Fi żmien 15-il jum mill-adozzjoni 
tagħha, l-Aġenzija għandha tibgħat l-
opinjoni finali tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro lill-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-applikant, flimkien ma’
rapport li jiddeskrivi l-valutazzjoni tal-
apparat mill-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro u li jiddikjara r-
raġunijiet għall-konklużjonijiet tiegħu.
12. Jekk applikant jirtira applikazzjoni 
għal awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni sottomessa lill-
Aġenzija qabel ma tkun inħarġet opinjoni 
dwar dik l-applikazzjoni, l-applikant 
għandu jikkomunika r-raġunijiet tiegħu 
għall-irtirar lill-Aġenzija. L-Aġenzija 
għandha tagħmel din l-informazzjoni 
disponibbli għall-pubbliku u għandha 
tippubblika r-rapport ta’ valutazzjoni, jekk 
ikun disponibbli, wara li tħassar l-
informazzjoni kollha ta’ natura 
kunfidenzjali mil-lat kummerċjali.
13. Fi żmien 15-il jum mill-wasla tal-
opinjoni msemmija fil-paragrafu 11, il-
Kummissjoni għandha tħejji abbozz tad-
deċiżjoni li għandha tittieħed rigward l-
applikazzjoni.
Meta l-abbozz tad-deċiżjoni jkun 
differenti mill-opinjoni tal-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tehmeż 
spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet 
għad-differenzi.
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L-abbozz tad-deċiżjoni għandu jiġi 
trażmess lill-Istati Membri u lill-
applikant.
L-Istati Membri għandu jkollhom 22 jum 
sabiex jissottomettu l-osservazzjonijiet 
tagħhom dwar l-abbozz tad-deċiżjoni lill-
Kummissjoni. Madankollu, jekk kollha 
tittieħed deċiżjoni urġenti, jista’ jiġi 
stabbilit perjodu limitu iqsar mill-
President tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro skont il-livell ta’
urġenza involuta. Dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux, ħlief f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali, ikun iqsar minn ħamest 
ijiem;
14. L-Istati Membri jistgħu jitolbu bil-
miktub li l-abbozz tad-deċiżjoni msemmija 
fil-paragrafu 13 jiġi diskuss matul laqgħa 
plenarja tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro, fejn jiddikjaraw ir-
raġunijiet tagħhom fid-dettall.
Meta, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, l-
osservazzjonijiet bil-miktub ta’ Stat 
Membru jqajmu kwistjonijiet ġodda 
importanti ta’ natura xjentifika jew 
teknika li l-opinjoni mogħtija mill-
Aġenzija ma tkunx indirizzat, il-President 
tal-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’
Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
għandu jissospendi l-proċedura u jirreferi 
l-applikazzjoni lura lill-Aġenzija għal 
iżjed kunsiderazzjoni.
15. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni finali fi żmien 30 jum mit-tmiem 
tal-proċedura tal-eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 84(3).
16. Ir-rifjut ta’ awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu 
jikkostitwixxi projbizzjoni fuq it-tqegħid 
fis-suq tal-apparati msemmija fl-Artikolu 
39a(1) fl-Unjoni kollha.
17. Wara li tkun ingħatat awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni, id-detentur 
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tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu jgħarraf 
lill-Aġenzija bid-dati tat-tqegħid effettiv 
fis-suq fl-Istati Membri, waqt li  
jikkunsidra l-preżentazzjonijiet awtorizzati 
varji.
18. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu jinnotifika 
wkoll lill-Aġenzija jekk il-prodott ma 
jibqax jitqiegħed fis-suq, jew b’mod 
temporanju jew permanenti, u għandu 
jipprovdi ġustifikazzjoni fuq raġunijiet 
mediċi u/jew ekonimiċi f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 245
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – Taqsima 1a – Artikolu 39d (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39d

Kumitat għall-Awtorizzazzjoni tal-Apparat 
Mediku Dijanjostiku In Vitro 

1. Il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’
Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
għandu jkun magħmul minn:
(a) membru wieħed u membru supplenti 
wieħed maħtura minn kull Stat Membru, 
skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu;
(b) sitt membri maħtura mill-
Kummissjoni, bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-
ħila esperta rilevanti fil-qasam tal-
apparati mediċi tkun disponibbli fil-
Kumitat, abbażi ta’ sejħa pubblika għal 
espressjonijiet ta’ interess;
(c) membru wieħed u membru supplenti 
wieħed maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-
bażi ta’ sejħa pubblika għal espressjonijiet 
ta’ interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, biex ikunu 
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rappreżentati l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa;
(d) membru wieħed u membru supplenti 
wieħed maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-
bażi ta’ sejħa pubblika għal espressjonijiet 
ta’ interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, biex ikunu 
rappreżentati l-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti.
Il-membri supplenti għandhom 
jirrappreżentaw lill-membri u jivvutaw 
f’isimhom meta dawn ikunu assenti. Il-
membri supplenti msemmija fil-punt (a) 
jistgħu jinħatru biex jaġixxu ta’
rapporteurs skont l-Artikolu 62 tar-
Regolament (KE) 726/2004.
2. Stat Membru jista’ jiddelega l-kompiti 
tiegħu fil-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni 
ta’ Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
li Stat Membru ieħor. Kull Stat Membru 
jista’ jirrappreżenta mhux iżjed minn Stat 
Membru wieħed ieħor.
3. Il-membri u l-membri supplenti tal-
Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparat 
Mediku Dijanjostiku In Vitro għandhom 
jinħatru abbażi tal-kompetenza rilevanti 
tagħhom fil-qasam tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro, sabiex jiġu garantiti 
l-ogħla livelli ta’ kwalifiki speċjalizzati u 
firxa wiesgħa ta’ kompetenzi rilevanti. 
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jikkollaboraw mal-Bord tat-
Tmexxija tal-Aġenzija u mal-
Kummissjoni sabiex jiżguraw li l-
kompożizzjoni finali tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro tkopri l-oqsma 
xjentifiċi rilevanti għall-kompiti tiegħu.
4. Il-membri u l-membri supplenti tal-
Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparat 
Mediku Dijanjostiku In Vitro għandhom 
jinħatru għal terminu ta’ tliet snin, li 
jista’ jkun estiż fiż-żmien darba u minn 
hemm ’il quddiem jiġġedded skont il-
proċeduri msemmija fil-paragrafu 1. Il-
Kumitat għandu jaħtar il-Preseident 
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tiegħu minn fost il-membri sħaħ tiegħu 
għal terminu ta’ tliet snin, li jista’
jiġġedded għal darba.
5. Il-paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 u 8 tal-Artikolu 
61 tar-Regolament (KE) 726/2004 
għandhom japplikaw għall-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro.
6. Il-mandat tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro għandu jkopri l-
aspetti kollha tal-evalwazzjoni tal-apparat 
mediku fl-ambitu tal-proċeduri skont l-
Artikoli 39c u 39f.

Or. en

Emenda 246
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – Taqsima 1a – Artikolu 39e (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolui 39e

Proċedura deċentralizzata

1. L-Istati Membri għandhom jivverifikaw 
permezz tas-sistema elettronika dwar l-
awtorizzazzjonijiet għal-
kumerċjalizzazzjoni msemmija fl-
Artikolu 39b li l-ebda applikazzjoni oħra 
ma qed tiġi eżaminata fil-preżent, u li ma 
ngħatat l-ebda awtorizzazzjoni oħra għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-istess apparat 
mediku.
2. Meta Stat Membru jinnota li 
applikazzjoni oħra għal awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni għall-istess 
apparat mediku dijanjostiku in vitro tkun 
qiegħda tiġi eżaminata fi Stat Membru 
ieħor, l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jiddeklina milli jivvaluta l-applikazzjoni u 
għandu javża immedjatament lill-
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applikant.
3. Meta Stat Membru jkun awtorizza 
apparat mediku dijanjostiku in vitro li 
jkun suġġett ta’ applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni fi Stat Membru 
ieħor, dan tal-aħħar għandu jirrifjuta l-
applikazzjoni u jinforma immedjatament 
lill-applikant.
4. L-Istat Membri għandhom jieħdu l-
miżuri xierqa kollha sabiex jiżguraw li l-
proċedura għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni għall-apparati 
msemmija fl-Artikolu 39a(2) titlesta fi 
żmien massimu ta’ 210 jum wara s-
sottomissjoni ta’ applikazzjoni valida.
5. wtorità nazzjonali kompetenti ta’ Stat 
Membru tista’ titlob darba biss li 
manifattur jippreżenta informazzjoni 
addizzjonali li, għal raġunijiet xjentifiċi 
validi, tkun meħtieġa għall-valutazzjoni 
tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni. Dan jista’
jinkludi talba għal kampjuni jew żjara fuq 
il-post fl-uffiċċji tal-manifattur. Sakemm 
tiġi ppreżentata l-informazzjoni 
addizzjonali mitluba, u fi żmien massimu 
ta’ 60 jum, il-perjodu msemmi fil-
paragrafu 4 għandu jiġi sospiż.
6. Jekk applikant jirtira applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni ppreżentata lill-
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
qabel ma tkun ingħatat opinjoni dwar l-
applikazzjoni, l-applikant għandu 
jikkomunika lill-awtorità kompetenti ta’
dak l-Istat Membru r-raġunijiet tiegħu 
għal dan. L-awtorità kompetenti 
nazzjonali għandha tagħmel din l-
informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku 
u għandha tippubblika r-rapport tal-
valutazzjoni, jekk ikun disponibbli, wara li 
tħassar l-informazzjoni kollha ta’ natura 
kunfidenzali mil-lat kummerċjali.
7. Malli tinħareġ l-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni, l-applikant għandu 
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jiġi infurmat mill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru kkonċernat.
8. L-awtorità kompetenti nazzjonali 
għandha, mingħajr dewmien, u fi żmien 
15-il jum, tagħmel disponibbli għall-
pubbliku l-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni.
9. L-awtorità kompetenti nazzjonali 
għandha tħejji rapport ta’ valutazzjoni u 
tagħmel kummenti dwar il-fajl, b’mod 
speċjali fir-rigward tar-riżultat tal-
investigazzjonijiet kliniċi u s-sistema tal-
immaniġġjar tar-riskju.
10. L-awtorità kompetenti nazzjonali, 
wara li tħassar l-informazzjoni kollha ta’
natura kunfidenzali mil-lat kummerċjali, 
għandha tagħmel ir-rapport ta’
valutazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku 
mingħajr dewmien, u fi żmien mhux aktar
tard minn 15-il jum, flimkien mar-
raġunijiet għall-opinjoni tagħha.
11. L-Istati Membri għandhom jgħarrfu 
lill-Aġenzija bi kwalunkwe 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni li jkunu taw.
12. Wara li tkun ingħatat awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni, id-detentur 
tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu jgħarraf 
lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
li tkun tat l-awtorizzazzjoni bid-data tat-
tqegħid effettiv fis-suq tal-apparat mediku 
f’dak l-Istat Membru.
13. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu jinnotifika 
wkoll lill-awtorità kompetenti jekk l-
apparat mediku ma jibqax jitqiegħed fis-
suq tal-Istat Membru, jew b’mod 
temporanju jew permanenti, u għandu 
jipprovdi ġustifikazzjoni fuq raġunijiet 
mediċi u/jew ekonimiċi f’dan ir-rigward.

Or. en
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Emenda 247
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – Taqsima 1a – Artikolu 39f (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39f

Rikonoxximent reċiproku tal-
awtorizzazzjoni għall-

kummerċjalizzazzjoni deċentralizzata 
1. L-MDCG skont kif stabbilit mill-
Artikolu 76 għandu jkun responsabbli 
għall-eżaminazzjoni ta’ kwalunkwe 
kwistjoni relatataa ma’ awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni f’iżjed minn 
Stat Membru wieħed ta’ apparat mediku 
eliġibbli għall-awtorizzazzjoni skont il-
proċedura stabbilita fl-Artikolu 39e.
2. Bil-għan li tingħata awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni għal dan l-
apparat mediku dijanjostiku in vitro 
f’iżjed minn Stat Membru wieħed, l-
applikant għandu jissottometti 
applikazzjoni bbażata fuq dossier identiku 
lill-awtorità kompetenti f’dawn l-Istati 
Membri. Id-dossier għandu jkun fih l-
informazzjoni u d-dokumenti msemmija 
fl-Annessi VIII, IX u X ta’ dan ir-
Regolament. Id-dokumenti ppreżentati 
għandhom jinkludu lista tal-Istati Membri 
interessati bl-applikazzjoni. L-applikant 
għandu jitlob lill-Istat Membru wieħed
sabiex jaġixxi bħala ‘Stat Membru ta’
referenza’ u biex iħejji rapport ta’
valutazzjoni dwar l-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro skont il-paragrafi 3 
jew 4.
3. Meta l-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro jkun diġà ngħata awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni fil-mument 
tal-applikazzjoni, l-Istati Membri 
kkonċernati għandhom jirrikonoxxu l-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni mogħtija mill-Istat 
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Membru ta’ referenza li għandu jkun l-
Istat Membru li jkun ħareġ l-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni l-ewwel. Għal dan 
il-għan, id-detentur tal-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni għandu jitlob 
lill-Istat Membru ta’ referenza biex 
jaġġorna r-rapport ta’ valutazzjoni tal-
apparat mediku dijanjostiku in vitro 
awtorizzat. L-Istat Membru ta’ referenza 
għandu jaġġorna r-rapport ta’
valutazzjoni fi żmien 90 jum mill-wasla 
ta’ appikazzjoni valida. Ir-rapport ta’
valutazzjoni flimkien ma’ informazzjoni u 
dokumenti rilevanti oħra għandhom 
jintbagħtu lill-Istati Membri kkonċernati 
u lill-applikant.
4. F’każijiet fejn l-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro ma jkunx irċieva 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni  fiż-żmien tal-
applikazzjoni, l-applikant għandu jitlob 
lill-Istat Membru ta’ referenza sabiex 
iħejji abbozz ta’ rapport ta’ valutazjoni. L-
Istat Mmebru ta’ referenza għandu jħejji 
r-rapport fi żmien 120 jum wara l-wasla 
ta’ applikazzjoni valida u għandu 
jibagħthom lill-Istati Membri kkonċernati 
u lill-applikant. 
5. Fi żmien 90 jum minn meta jirċievi d-
dokumenti msemmija fil-paragrafi 3 u 4, 
l-Istati Membri kkonċernati għandhom 
japprovaw ir-rapport ta’ valutazzjoni u 
għandhom jinfurmaw lill-Istat Membru 
ta’ referenza f’dan is-sens. stat Membru 
ta’ referenza għandu jirrekordja l-qbil tal-
partijiet kollha, jagħlaq il-proċedura u 
jinforma lill-applikant f’dan is-sens.
6. Kull Stat Membru li fih tkun ġiet 
ippreżentata applikazzjoni skont il-
paragrafu 2 għandu jadotta deċiżjoni 
f’konformità mar-rapport ta’ valutazzjoni 
kif approvat, fi żmien 30 jum mir-
rikonoxximent tal-ftehim.
7. Jekk, fil-perjodu stabbilit fil-
paragrafu 5, Stat Membru kkonċernat ma 
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jistax japprova r-rapport ta’ valutazzjoni 
fuq il-bażi ta’ riskju serju potenzjali għas-
saħħa pubblika, huwa għandu jagħti 
deskrizzjoni dettaljata tar-raġunijiet għall-
pożizzjoni tiegħu lill-Istat Membru ta’
referenza, lill-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati u lill-applikant. Il-punti ta’
nuqqas ta’ qbil għandhom jiġu riferuti 
lill-MDCG minnufih.
8. Fl-MDCG, l-Istati Membri kollha 
msemmija fil-paragrafu 7 għandhom 
jagħmlu ħilithom sabiex jilħqu ftehim 
dwar l-azzjoni li għandha tittieħed. Huma 
għandhom jagħtu lill-applikant l-
opportunità li jgħarraf il-fehma tiegħu 
verbalment jew bil-miktub. Jekk, fi żmien 
60 jum mill-komunikazzjoni tal-punti ta’
nuqqas ta’ qbil, l-Istati Membri jilħqu 
ftehim, l-Istat Membru ta’ referenza 
għandu jirrekordja l-ftehim, jagħlaq il-
proċedura u jinforma lill-applikant f’dan 
is-sens. Il-paragrafu 6 għandu japplika.
9. Jekk l-Istati Membri jonqsu li jilħqu 
ftehim fi żmien il-perjodu ta’ 60 jum 
stipulat fil-paragrafu 7, l-Aġenzija 
għandha tkun infurmata minnufih, bil-
ħsieb tal-applikazzjoni tal-proċedura 
skont l-Artikolu 39g. ġenzija għandha tiġi 
pprovduta b’dikjarazzjoni dettaljata tal-
kwistjonijiet li dwarhom l-Istati Membri 
jkunu naqsu li jilħqu ftehim u r-raġunijiet
għal dak in-nuqqas ta’ qbil. Kopja ta’ dan 
għandha tintbagħat lill-applikant.
10. Malli l-applikant jiġi infurmat li l-
kwistjoni tkun ġiet riferuta lill-Aġenzija, 
huwa għandu minnufih jibgħat lill-
Aġenzija kopja tal-informazzjoni u d-
dokumenti msemmija fil-paragrafu 2.
11. Fiċ-ċirkustanzi msemmija fil-
paragrafu 9, l-Istati Membri li jkunu 
approvaw ir-rapport ta’ valutazzjoni tal-
Istat Membru ta’ referenza jistgħu, fuq 
talba tal-applikant, jawtorizzaw l-apparat 
mediku mingħajr ma jistennew ir-riżultat 
tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 39g. 
F’dak il-każ, l-awtorizzazzjoni mogħtija 
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għandha tkun mingħajr preġudizzju 
għall-eżitu ta’ dik il-proċedura.

Or. en

Emenda 248
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – Taqsima 1a – Artikolu 39g (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39g

Proċedura ta’ arbitraġġ f’każ ta’ nuqqas 
ta’ qbil dwar ir-rikonoxximent reċiproku 

ta’ awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni deċentralizzata

1. Fejn issir referenza għall-proċedura 
stabbilita f’dan l-Artikolu, il-Kumitat 
għall-Apparat Mediku msemmi fl-
Artikolu 84(1) għandu jikkunsidra l-
kwistjoni kkonċernata u għandu jagħti 
opinjoni raġunata fi żmien 60 jum mid-
data li fiha l-kwistjoni tkun ġiet riferuta 
lilu.
F’każijiet urġenti, u fuq proposta mill-
President tiegħu, il-Kumitat jista’ jaqbel 
dwar skadenza iqsar.
2. Biex tiġi kkunsidrata l-kwistjoni, il-
Kumitat għall-Apparat Mediku għandu 
jaħtar wieħed mill-membri tiegħu biex 
ikun rapporteur. Il-Kumitat jista’ wkoll 
jaħtar esperti individwali biex jagħtuh 
pariri dwar kwistjonijiet speċifiċi. Meta 
jaħtar l-esperti, il-Kumitat għandu 
jiddefinixxi l-kompiti tagħhom u 
jispeċifika l-limitu ta’ żmien għat-tlestija 
ta’ dawn il-kompiti.
3. Qabel ma jagħti l-opinjoni tiegħu, il-
Kumitat għandu jipprovdi lill-applikant 
jew lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni bl-opportunità li 
jipprezenta spjegazzjonijiet bil-miktub jew 
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verbali f’limitu ta’ żmien li huwa għandu 
jispeċifika.
Il-Kumitat jista’ jissospendi l-limiti ta’
żmien imsemmija fil-paragrafu 1 sabiex 
jippermetti lill-applikant jew lid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni biex iħejji 
spjegazzjonijiet.
4. L-Aġenzija għandha tgħarraf minnufih 
lill-applikant jew id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni dwar l-opinjoni tal-
Kumitat dwar l-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro kkonċernat. 
Fi żmien 15 il-jum minn meta jirċievi l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Apparat 
Mediku, l-applikant jew id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni jista’ jinnotifika lill-
Aġenzija bil-miktub bl-intenzjoni tiegħu li 
jitlob li l-opinjoni terġa tiġi eżaminata. 
F’dak il-każ, huwa għandu jibgħat lill-
Aġenzija raġunijiet dettaljati għat-talba fi 
żmien 60 jum minn meta jirċievi l-
opinjoni.
Fi żmien 60 jum minn meta jirċievi r-
raġunijiet għal din it-talba, il-Kumitat 
għandu jeżamina mill-ġdid l-opinjoni 
tiegħu. Hu għandu jaħtar rapporteur 
differenti u, fejn ikun neċessarju, ko-
rapporteur differenti mir-rapporteur u l-
ko-rapporteur maħtura għall-opinjoni 
inizjali. Il-proċedura ta’ rieżami għandha 
tindirizza biss il-punti tal-opinjoni 
identifikati mill-applikant jew id-detentur 
tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni u għandha tkun 
ibbażata biss fuq id-dejta xjentifika 
disponibbli meta l-Kumitat adotta l-
opinjoni inizjali. L-applikant jew id-
detentur tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni jista’ jitlob li l-
Kumitat jikkonsulta mal-kumitat 
konsultattiv kif stabbilit fl-Artikolu 78a 
tar-Regolament (KE) [Ref. Regolament 
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futur dwar l-apparat mediku] b’rabta 
mar-rieżami. 
Ir-raġunijiet għall-konklużjoni milħuqa 
fir-rieżami għandhom jiġu annessi mar-
rapport ta’ valutazzjoni msemmi fil-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.
5. Fi żmien 15-il jum mill-adozzjoni 
tagħha, l-Aġenzija għandha tibgħat l-
opinjoni finali tal-Kumitat għall-Apparat 
Mediku lill-Istati Membri, lill-
Kummissjoni u lill-applikant jew lid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni, flimkien ma’
rapport ta’ valutazzjoni tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro u tiddikjara r-
raġunijiet għall-konklużjonijiet tagħha.
Fil-każ ta’ opinjoni favorevoli dwar l-
applikazzjoni għal rikonoxximent 
reċiproku ta’ awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni deċentralizzata għal 
apparat mediku kif imsemmi fl-
Artikolu 39f, mal-opinjoni għandhom jiġu 
annessi d-dokumenti li ġejjin:
(a) id-dokumenti tad-dossier, kif 
imsemmija fl-Artikolu 39f(2);
(b) kwalunkwe kundizzjoni li tista’
taffettwa l-awtorizzazzjoni;
(c) dettalji ta’ kwalunkwe kundizzjoni jew 
restrizzjoni rrakkomandata rigward l-użu 
sigur u effettiv tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro;
(d) it-test propost tat-tikkettar u l-fuljett 
tat-tagħrif għall-apparat mediku.
6. Fi żmien 15-il jum minn meta tirċievi l-
opinjoni msemmija fil-paragrafu 5, il-
Kummissjoni għandha tħejji abbozz ta’
deċiżjoni li għandha tittieħed dwar l-
applikazzjoni, filwaqt li tqis il-liġi tal-
Komunità.
Fil-każ ta’ abbozz ta’ deċiżjoni li taħseb 
għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni, għandhom jiġu 
annessi d-dokumenti msemmija fil-
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paragrafu 5.
Meta l-abbozz tad-deċiżjoni mhuwiex 
skont l-opinjoni tal-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tehmeż ukoll 
spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet 
għad-differenzi.
bbozz tad-deċiżjoni għandu jintbagħat lill-
Istati Membri u lill-applikant jew lid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni.
L-Istati Membri għandu jkollhom 22 jum 
sabiex jissottomettu l-osservazzjonijiet 
tagħhom dwar l-abbozz tad-deċiżjoni lill-
Kummissjoni. Madankollu, jekk trid 
tittieħed deċiżjoni urġenti, il-President tal-
Kumitat għall-Apparat Mediku jista’
jistabbilixxi limitu ta’ żmien iqsar skont 
il-livell ta’ urġenza involuta. Il-limitu ta’
żmien ma għandux, ħlief f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali, ikun iqsar minn ħamest 
ijiem.
7. L-Istati Membri jistgħu jitolbu bil-
miktub li l-abbozz tad-deċiżjoni msemmi 
fil-paragrafu 6 jiġi diskuss f’laqgħa 
plenarja tal-Kumitat għall-Apparat 
Mediku, kif imsemmi fl-Artikolu 84(1), 
filwaqt li jagħtu r-raġunijiet tagħhom fid-
dettall.
Meta, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, l-
osservazzjonijiet bil-miktub ta’ Stat 
Membru jqajmu kwistjonijiet importanti 
ġodda ta’ natura xjentifika jew teknika li 
l-opinjoni mogħtija mill-Aġenzija ma 
tkunx indirizzat, il-President għandu 
jissospendi l-proċedura u jirreferi l-
applikazzjoni lura lill-Aġenzija għal aktar 
konsiderazzjoni.
8. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni finali skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 84(3) u fi żmien 30 
jum wara t-tmiem tagħha. Il-Kummissjoni 
għandha taġġorna l-informazzjoni dwar l-
apparat ikkonċernat fis-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 39b.
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9. Ir-rifjut ta’ awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandha 
tikkostitwixxi projbizzjoni għat-tqegħid 
fis-suq tal-apparat ikkonċernat fl-Unjoni 
kollha.
10. Id-deċiżjoni kif imsemmija fil-
paragrafu 8 għandha tiġi indirizzata lill-
Istati Membri kollha u lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni jew l-applikant. L-
Istati Membri kkonċernati u l-Istat 
Membru ta’ referenza għandhom jew 
jagħtu jew jirrevokaw l-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni, jew ivarjaw 
it-termini tagħha skont kif meħtieġ biex 
jikkonformaw mad-deċiżjoni fi żmien 30 
jum wara n-notifika tagħha. Huma 
għandhom jinformaw lill-Kummissjoni u 
lill-Aġenzija f’dan is-sens.

Or. en

Emenda 249
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 5 – Taqsima 1a – Artikolu 39h (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39h

Varjazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni

1. Kull applikazzjoni mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni sabiex ivarja 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni li tkun ingħatat 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 39c, 
39e u 39f għandha tiġi ppreżentata lill-
Istati Membri kollha li qabel kienu 
awtorizzaw l-apparat mediku dijanjostiku 
in vitro kkonċernat. 
Il-Kummissjoni għandha, f’konsultazzjoni 
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mal-Aġenzija, tingħata s-setgħa li tadotta 
atti delegati f’konformità mal-Artikolu 85 
ta’ dan ir-Regolament sabiex tadotta l-
arranġamenti xierqa għall-ezami ta’
varjazzjonijiet għat-termini tal-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni.
2. F’każ ta’ arbitraġġ ippreżentat lill-
Kummissjoni, il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 39g għandha tapplika 
b’analoġija għall-varjazzjonijiet 
magħmula lil awtorizzazzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni.
3. Meta Stat Membru jidhirlu li l-
varjazzjoni ta’ awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni li tkun ingħatat 
skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-
Kapitolu jew li tkun meħtieġa s-
sospensjoni jew l-irtirar tagħha għall-
protezzjoni tas-saħħa pubblika, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu minnufih 
jirreferi l-kwistjoni lill-Aġenzija għall-
applikazzjoni tal-proċedura stipulata fl-
Artikolu 39g.
F’każijiet eċċezzjonali, fejn azzjoni 
urġenti hija essenzjali għall-protezzjoni 
tas-saħħa pubblika, sakemm tiġi adottata 
deċiżjoni definittiva, Stat Membru jista’
jissospendi l-kummerċjalizzazzjoni u l-użu 
tal-apparat ikkonċernat fuq it-territorju 
tiegħu. Għandu jinforma lill-
Kummissjoni, lill-Aġenzija u lill-Istati 
Membri l-oħra mhux aktar tard mill-
ġurnata tax-xogħol li jmiss dwar ir-
raġunijiet għal din il-miżura.

Or. en

Emenda 250
Margrete Auken

Proposta għal regolament
Artikolu 39a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39a

Proċedura ta’ awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni

1. L-apparat tal-klassi D jista’ jitqiegħed 
fis-suq fl-Unjoni biss meta tkun ingħatat 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni tal-Unjoni permezz 
tal-proċedura ċentralizzata msemmija fl-
Artikolu 41c, u skont id-dispożizzjonijiet 
ta’ dan ir-Regolament.
2. L-apparati msemmija fil-paragrafu 1 u 
li diġà jinsabu fis-suq tal-Unjoni fid-data 
tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
għandhom ikunu meħtieġa li jkollhom 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni, skont il-proċeduri 
stabbiliti f’din it-Taqsima, mid-data tal-
iskadenza tal-validità taċ-ċertifikat 
tagħhom.
3. Awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni mogħtija skont din 
it-Taqsima għandha tkun valida għal 
ħames snin. L-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni tista’ tiġġedded 
wara ħames snin abbażi ta’ valutazzjoni 
mill-ġdid tal-bilanċ bejn ir-riskji u l-
benefiċċji min-naħa tal-Aġenzija.
4. L-applikazzjonijiet kollha għall-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni u l-
awtorizzazzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni li ngħataw skont id-
dispoiżżjonijiet tal-Artikoli 41c, 41d, 41e u 
41f kif ukoll l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 41b għandhom jiddaħħlu mill-
Kummissjoni jew l-Istati Membri, skont il-
każ, fis-sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 41b(1), mingħajr dewmien u 
mhux aktar tard minn 15-il jum wara li 
jkunu rċevuti. Qabel il-bidu tal-analiżi ta’
applikazzjoni għal apparat mediku, il-
Kumitat għall-Awtorizzazzjoni tal-Apparat 
Mediku, kif imsemmi fl-Artikolu 41c, jew 
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l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru 
rilevanti għandhom jivverifikaw li l-ebda 
applikazzjoni oħra ma tkun tressqet għall-
istess apparat mediku.

Or. en

Emenda 251
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39b

Sistema elettronika għall-
awtorizzazzjonijiet għall-

kummerċjalizzazzjoni 
1. Il-Kummissjoni, b’kollaborazzjoni mal-
Istati Membri, għandha twaqqaf u 
timmaniġġja sistema elettronika ta’
reġistrazzjoni għall-applikazzjonijiet għal 
awtorizzazzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni u 
awtorizzazzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni mogħtija skont din 
it-Taqsima u biex tiġbor u tipproċessa l-
informazzjoni li ġejja:
- l-isem tal-manifattur,

- l-isem tal-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro,
- id-dokumentazzjoni li takkumpanja l-
applikazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni,
- ir-rapport ta’ valutazzjoni għall-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro maħruġ waqt 
il-proċedura tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni,
- id-data tal-approvazzjoni tal-
awtorizzazzjoni għall-
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kummerċjalizzazzjoni u, meta tkun 
differenti, id-data li fiha l-apparat 
jitqiegħed fis-suq,
- kwalunkwe informazzjoni dwar is-
sospensjoni jew l-irtirar tal-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni.
2. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
għandha tiddaħħal fis-sistema ta’
reġistrazzjoni elettronika mill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini.
3. F’każ fejn din l-informazzjoni teħtieġ li 
tiġi aġġornata, rigward it-tqegħid tal-
apparat fis-suq, is-sospensjoni jew l-irtirar 
tal-apparat mis-suq, il-manifattur għandu 
minnufih jgħarraf lill-Aġenzija, li 
minnufih għandha taġġorna l-
informazzjoni fis-sistema elettronika.
4. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
fis-sistema elettronika li tirrigwarda l-
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet 
għall-kummerċjalizzazzjoni għandha tkun 
aċċessibbli biss għall-Istati Membri, l-
Aġenzija u l-Kummissjoni. L-
informazzjoni miġbura u pproċessata fis-
sistema elettronika u li tirrigwarda l-
awtorizzazzjonijiet għall-
kummerċjalizzazzjoni mogħtija għandha 
tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 252
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39c

Proċedura ċentralizzata
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1. Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’
Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
b’dan qed jiġi stabbilit skont id-
dispożizzjonijiet tal-Artikolu 39d. Il-
Kumitat għandu jkun parti mill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini.
2. Il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’
Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
għandu jkun responsabbli għat-tfassil tal-
opinjoni tal-Aġenzija dwar kwalunkwe 
kwistjoni li tikkonċerna l-ammissibbiltà 
ta’ applikazzjonijiet sottomessi skont il-
proċedura ċentralizzata.
3. Kull applikazzjoni għall-apparati 
msemmija fl-Artikolu 39a(1) għandha 
tinkludi l-informazzjoni u d-dokumenti kif 
imsemmija fl-Annessi VII, VIII, IX u X, 
skont il-każ.
4. L-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata mill-ħlas pagabbli lill-
Aġenzija għall-eżaminazzjoni tal-
applikazzjoni.
5. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
opinjoni tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni tal-Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro tinħareġ fi żmien 
210 jum mill-wasla ta’ applikazzjoni 
valida. Il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni 
ta’ Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
għandu jingħata tal-inqas 80 jum mill-
wasla ta’ applikazzjoni sabiex janalizza d-
dejta xjentifika fid-dokumentazzjoni li 
takkumpanja applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni. Abbażi ta’ talba 
raġunata kif xieraq, mill-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro, l-Aġenzija tista’
testendi dak il-perjodu.
6. Il-Kumitat jista’ jitlob biss darba li 
manifattur jippreżenta informazzjoni 
addizzjonali li, għal raġunijiet xjentifiċi 
validi, tkun meħtieġa għall-valutazzjoni 
tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni. Fejn tkun 
saret talba bħal din, il-perjodu msemmi 
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fil-paragrafu 5 għandu jiġi sospiż sakemm 
tingħata l-informazzjoni addizzjonali 
mitluba.
7. Il-Kummissjoni, f’konsultazzjoni mal-
Aġenzija, l-Istati Membri u l-partijiet 
interessati, għandha tfassal gwida 
dettaljata dwar il-formola li fiha 
għandhom jiġu ppreżentati l-
applikazzjonijiet għal awtorizzazzjoni.
8. Fejn il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni 
ta’ Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
jqis li jkun meħtieġ sabiex ilesti l-
eżaminazzjoni tiegħu ta’ applikazzjoni, 
jista’ jeżiġi li l-applikant jiġi sottomess 
għal spezzjoni speċifika tal-post tal-
manifattura tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro kkonċernat. 
Spezzjonijiet bħal dawn għandhom isiru 
mingħajr ma jitħabbru minn qabel. L-
ispezzjoni għandha titwettaq fil-perjodu 
ta’ żmien stabbilit fil-paragrafu 5 minn 
spetturi mill-Istat Membru li jkollhom il-
kwalifiki xierqa. Dawk l-ispetturi jistgħu 
jkunu akkumpanjati minn rapporteur jew 
espert maħtur mill-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro.
9. L-Aġenzija għandha tgħarraf minnufih 
lill-applikant jekk l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro tkun:
(a) l-applikazzjoni ma tissodisfax il-
kriterji għall-awtorizzazzjoni stabbiliti 
f’dan ir-Regolament;
(b) id-dokumentazzjoni li takkumpanja l-
applikazzjoni ma tkunx konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
jew teħtieġ li tiġi emendata jew 
supplimentata;
(c) l-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandha tkun 
suġġetta għal ċerti kundizzjonijiet.
(d) l-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għall-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro kkonċernat 
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għandha tkun irrifjutata jekk l-apparat 
ma jikkonformax ma’ dan ir-Regolament.
10. Fi żmien 15-il jum mill-wasla tal-
opinjoni msemmija fil-paragrafu 9, l-
applikant jista’ jinnotifika lill-Aġenzija 
bil-miktub bl-intenzjoni tiegħu li jitlob 
eżaminazzjoni mill-ġdid tal-opinjoni. 
F’każ bħal dan, l-applikant għandu 
jittrażmetti lill-Aġenzija r-raġunijiet 
dettaljati għal talba bħal din fi żmien 60 
jum minn meta jkun irċieva l-opinjoni. Fi 
żmien 60 jum wara l-wasla tar-raġunijiet 
għat-talba, il-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro għandu jeżamina 
mill-ġdid l-opinjoni tiegħu. Il-Kumitat 
għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro għandu jaħtar 
rapporteur differenti u, fejn ikun meħtieġ, 
korapporteur differenti minn dawk 
maħtura għall-opinjoni tal-bidu. Il-
proċedura ta’ rieżami tista’ tittratta biss il-
punti tal-opinjoni identifikati fil-bidu 
mill-applikant u tista’ tkun ibbażata biss 
fuq dejta xjentifika disponibbli meta l-
Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparat 
Mediku Dijanjostiku In Vitro jkun adotta 
l-opinjoni tal-bidu. L-applikant jista’
jitlob li l-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni 
ta’ Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
jikkonsulta grupp konsultattiv xjentifiku 
b’rabta mar-rieżami.
11. Fi żmien 15-il jum mill-adozzjoni 
tagħha, l-Aġenzija għandha tibgħat l-
opinjoni finali tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro lill-Kummissjoni, l-
Istati Membri u l-applikant, flimkien ma’
rapport li jiddeskrivi l-valutazzjoni tal-
apparat mediku mill-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro u li jiddikjara r-
raġunijiet għall-konklużjonijiet tiegħu.
12. Jekk applikant jirtira applikazzjoni 
għal awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni sottomessa lill-
Aġenzija qabel ma tkun inħarġet opinjoni 
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dwar dik l-applikazzjoni, l-applikant 
għandu jikkomunika r-raġunijiet tiegħu 
għall-irtirar lill-Aġenzija. L-Aġenzija 
għandha tagħmel din l-informazzjoni 
disponibbli għall-pubbliku u għandha 
tippubblika r-rapport ta’ valutazzjoni, jekk 
ikun disponibbli, wara li tħassar l-
informazzjoni kollha ta’ natura 
kunfidenzjali mil-lat kummerċjali.
13. Fi żmien 15-il jum mill-wasla tal-
opinjoni msemmija fil-paragrafu 11, il-
Kummissjoni għandha tħejji abbozz tad-
deċiżjoni li jkollha tittieħed rigward l-
applikazzjoni. Meta l-abbozz tad-deċiżjoni 
jkun differenti mill-opinjoni tal-Aġenzija, 
il-Kummissjoni għandha tehmeż 
spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet 
għad-differenzi. L-abbozz tad-deċiżjoni 
għandu jiġi trażmess lill-Istati Membri u 
lill-applikant. L-Istati Membri għandu 
jkollhom 22 jum sabiex jissottomettu l-
osservazzjonijiet tagħhom dwar l-abbozz 
tad-deċiżjoni lill-Kummissjoni. 
Madankollu, jekk deċiżjoni jkollha 
tittieħed b’mod urġenti, jista’ jiġi stabbilit 
perjodu limitu iqsar mill-President tal-
Kumitat għall-Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro skont il-livell ta’
urġenza involuta. Dan il-limitu ta’ żmien 
ma għandux, ħlief f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali, ikun iqsar minn ħamest 
ijiem;
14. L-Istati Membri jistgħu jitolbu bil-
miktub li l-abbozz tad-deċiżjoni msemmi 
fil-paragrafu 13 jiġi diskuss matul laqgħa 
plenarja tal-Kumitat għall-Apparat 
Mediku Dijanjostiku In Vitro, fejn 
jiddikjaraw ir-raġunijiet tagħhom fid-
dettall. Meta, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, 
l-osservazzjonijiet bil-miktub ta’ Stat 
Membru jqajmu kwistjonijiet ġodda 
importanti ta’ natura xjentifika jew 
teknika li l-opinjoni mogħtija mill-
Aġenzija ma tkunx indirizzat, il-President 
tal-Kumitat għall-Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro għandu jissospendi 
l-proċedura u jirreferi l-applikazzjoni lura 
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lill-Aġenzija għal aktar kunsiderazzjoni.
15. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni finali fi żmien 30 jum mit-tmiem 
tal-proċedura tal-eżaminazzjoni 
msemmija fl-Artikolu [...].
16. Ir-rifjut ta’ awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu 
jikkostitwixxi projbizzjoni fuq it-tqegħid 
fis-suq tal-apparati msemmija fl-Artikolu 
39a(1) fl-Unjoni kollha.
17. Wara li tingħata awtorizzazzjoni 
għall-kummerċjalizzazzjoni, id-detentur 
tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu jinforma 
lill-Aġenzija dwar id-dati tat-tqegħid fis-
suq attwali tal-apparat mediku fl-Istati 
Membri, filwaqt li jittieħed kont tal-
preżentazzjonijiet varji awtorizzati.
18. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni għandu jinnotifika 
wkoll lill-Aġenzija jekk il-prodott ma 
jibqax jitqiegħed fis-suq, jew b’mod 
temporanju jew permanenti, u għandu 
jipprovdi ġustifikazzjoni fuq raġunijiet 
mediċi u/jew ekonimiċi f’dan ir-rigward.

Or. en

Emenda 253
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39d (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39d

Kumitat għall-Awtorizzazzjoni tal-Apparat 
Mediku Dijanjostiku In Vitro 

1. Il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’
Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
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għandu jkun magħmul minn:
(a) membru wieħed u membru supplenti 
wieħed maħtura minn kull Stat Membru, 
skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu;
(b) sitt membri maħtura mill-
Kummissjoni, bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-
ħila esperta rilevanti fil-qasam tal-
apparati mediċi tkun disponibbli fil-
Kumitat, abbażi ta’ sejħa pubblika għal 
espressjonijiet ta’ interess;
(c) membru wieħed u membru supplenti 
wieħed maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-
bażi ta’ sejħa pubblika għal espressjonijiet 
ta’ interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, biex ikunu 
rappreżentati l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa;
(d) membru wieħed u membru supplenti 
wieħed maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-
bażi ta’ sejħa pubblika għal espressjonijiet 
ta’ interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, biex ikunu 
rappreżentati l-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti. Il-membri supplenti għandhom 
jirrappreżentaw lill-membri u jivvutaw 
f’isimhom meta dawn ikunu assenti. Il-
membri supplenti msemmija fil-punt (a) 
jistgħu jinħatru biex jaġixxu ta’
rapporteurs skont l-Artikolu 62 tar-
Regolament (KE) 726/2004.
2. Stat Membru jista’ jiddelega l-kompiti 
tiegħu fil-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni 
ta’ Apparati Mediċi lil Stat Membru ieħor. 
Kull Stat Membru jista’ jirrappreżenta 
mhux iżjed minn Stat Membru wieħed 
ieħor.
3. Il-membri u l-membri supplenti tal-
Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparat 
Mediku għandhom jinħatru abbażi tal-
kompetenza rilevanti tagħhom fil-qasam 
tal-apparat mediku, sabiex jiggarantixxu 
l-ogħla livelli ta’ kwalifiki speċjalizzati u 
firxa wiesgħa ta’ kompetenzi rilevanti.
Għal dan il-għan, l-Istati Membri 
għandhom jikkollaboraw mal-Bord tat-
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Tmexxija tal-Aġenzija u mal-
Kummissjoni sabiex jiżguraw li l-
kompożizzjoni finali tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro tkopri l-oqsma 
xjentifiċi rilevanti għall-kompiti tiegħu.
4. Il-membri u l-membri supplenti tal-
Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparat 
Mediku Dijanjostiku In Vitro għandhom 
jinħatru għal terminu ta’ tliet snin, li 
jista’ jkun estiż fiż-żmien darba u minn 
hemm ’il quddiem jiġġedded skont il-
proċeduri msemmija fil-paragrafu 1. Il-
Kumitat għandu jaħtar il-Preseident 
tiegħu minn fost il-membri sħaħ tiegħu 
għal terminu ta’ tliet snin, li jista’
jiġġedded għal darba.
5. Il-paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 u 8 tal-
Artikolu 61 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004 għandhom japplikaw 
għall-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’
Apparati Mediċi.
6. Il-mandat tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro għandu jkopri l-
aspetti kollha tal-evalwazzjoni tal-apparat 
mediku fl-ambitu tal-proċeduri skont l-
Artikolu 39c;

Or. en

Emenda 254
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39e

L-atturi fil-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni 
ta’ Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro 
għandhom jimpenjaw ruħhom sabiex 
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jaġixxu b’mod indipendenti fl-ineterss 
pubbliku. Qabel ma jwettqu dmirijiethom, 
għandhom jagħmlu disponibbli 
dikjarazzjoni ta’ impenn u dikjarazzjoni 
tal-interessi li jindikaw jew l-assenza ta’
kwalunkwe interess li jista’ jitqies li 
jippreġudika l-indipendenza tagħhom jew 
kwalunkwe interess dirett jew indirett li 
jista’ jippreġudika l-indipendenza 
tagħhom. Dakw id-dikjarazzjonijiet 
għandhom jiġu verifikati mill-
Kummissjoni

Or. en

Emenda 255
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 39f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 39f

Varjazzjoni għal awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni

1. Kwalunkwe applikazzjoni mid-detentur
tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni sabiex ivarja 
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni li tkun ingħatat 
skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 41c 
għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni.  
Il-Kummissjoni għandha, f’konsultazzjoni 
mal-Aġenzija, tingħata s-setgħa li tadotta 
atti delegati f’konformità mal-Artikolu 89 
ta’ dan ir-Regolament sabiex tadotta l-
arranġamenti xierqa għall-ezami ta’
varjazzjonijiet għat-termini tal-
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni.
2. Meta Stat Membru jikkunsidra li l-
varjazzjoni ta’ awtorizzazzjoni għall-
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kummerċjalizzazzjoni li tkun ingħatat 
skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-
Kapitolu jew huma meħtieġa s-
sospensjoni jew l-irtirar tagħha għall-
ħarsien tas-saħħa pubblika, l-Istat 
Membru kkonċernat jista’ jitlob 
diskussjoni matul laqgħa plenarja tal-
Kumitat għall-Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro, sabiex jiġu 
ddikjarati r-raġunijiet tagħhom fid-dettall. 
F’każijiet eċċezzjonali meta, fl-opinjoni 
tal-Kummissjoni, l-osservazzjonijiet bil-
miktub ta’ Stat Membru jqajmu 
kwistjonijiet ġodda importanti ta’ natura 
xjentifika jew teknika li l-awtorizzazzjoni 
mogħtija ma tkunx indirizzat, il-President 
tal-Kumitat għall-Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro għandu jissospendi 
l-awtorizzazzjoni u jirreferi l-applikazzjoni 
lura lill-Aġenzija għal iżjed 
kunsiderazzjoni.

Or. en

Emenda 256
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifatturi tal-apparat ikklassifikat 
bħala klassi D, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, għandhom 
ikunu suġġetti għal valutazzjoni tal-
konformità msejsa fuq garanzija sħiħa 
tal-kwalità, eżami tad-dossier tad-disinn u 
verifika tal-lott, kif inhu speċifikat fl-
Anness VIII. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li japplika 
valutazzjoni tal-konformità msejsa fuq 
eżami tat-tip, kif speċifikat fl-Anness IX, 
flimkien ma’ valutazzjoni tal-konformità 

Il-manifatturi tal-apparat ikklassifikat bħala 
klassi D, għajr l-apparat għall-evalwazzjoni 
tal-prestazzjoni, għandhom ikunu suġġetti 
għal proċedura tal-awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni ċentralizzata.
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msejsa fuq garanzija tal-kwalità tal-
produzzjoni inkluża verifika tal-lott, kif 
speċifikat fl-Anness X.

Or. en

Emenda 257
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifatturi tal-apparat ikklassifikat 
bħala klassi D, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, għandhom 
ikunu suġġetti għal valutazzjoni tal-
konformità msejsa fuq garanzija sħiħa tal-
kwalità, eżami tad-dossier tad-disinn u 
verifika tal-lott, kif inhu speċifikat fl-
Anness VIII. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li japplika
valutazzjoni tal-konformità msejsa fuq 
eżami tat-tip, kif speċifikat fl-Anness IX, 
flimkien ma’ valutazzjoni tal-konformità
msejsa fuq garanzija tal-kwalità tal-
produzzjoni inkluża verifika tal-lott, kif 
speċifikat fl-Anness X.

Il-manifatturi tal-apparat ikklassifikat bħala 
klassi D, għajr l-apparat għall-evalwazzjoni 
tal-prestazzjoni, għandhom ikunu suġġetti 
għal awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni msejsa fuq garanzija 
sħiħa tal-kwalità, eżami tad-dossier tad-
disinn u verifika tal-lott, kif inhu speċifikat 
fl-Anness VIII. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li japplika
awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni msejsa fuq eżami 
tat-tip, kif speċifikat fl-Anness IX, flimkien 
ma’ awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni msejsa fuq garanzija 
tal-kwalità tal-produzzjoni inkluża verifika 
tal-lott, kif speċifikat fl-Anness X.

Or. en

Emenda 258
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Barra minn hekk, fejn jiġi deżinjat 
laboratorju ta’ referenza skont l-

Barra minn hekk, fejn jiġi deżinjat 
laboratorju ta’ referenza skont l-
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Artikolu 78, il-korp notifikat li jwettaq il-
valutazzjoni tal-konformità għandu jitlob 
lil dak il-laboratorju ta’ referenza biex 
jivverifika l-konformità tal-apparat mas-
STK applikabbli, meta jkunu disponibbli, 
jew ma’ soluzzjonijiet oħra magħżula mill-
manifattur biex jiġi żgurat livell ta’
sikurezza u prestazzjoni li jkun mill-inqas 
ekwivalenti, kif speċifikat fit-Taqsima 5.4 
tal-Anness VIII u fit-Taqsima 3.5 tal-
Anness IX.

Artikolu 78, il-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni tal-Apparat Mediku 
Dijanjostiku In Vitro msemmi fl-Artikolu 
39c, jew l-awtorità nazzjonali, għandu 
jitlob lil dak il-laboratorju ta’ referenza 
biex jivverifika l-konformità tal-apparat 
mas-STK applikabbli, meta jkunu 
disponibbli, jew ma’ soluzzjonijiet oħra 
magħżula mill-manifattur biex jiġi żgurat 
livell ta’ sikurezza u prestazzjoni li jkun 
mill-inqas ekwivalenti, kif speċifikat fit-
Taqsima 5.4 tal-Anness VIII u fit-
Taqsima 3.5 tal-Anness IX.

Or. en

Emenda 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Barra minn hekk, fejn jiġi deżinjat 
laboratorju ta’ referenza skont l-
Artikolu 78, il-korp notifikat li jwettaq il-
valutazzjoni tal-konformità għandu jitlob 
lil dak il-laboratorju ta’ referenza biex 
jivverifika l-konformità tal-apparat mas-
STK applikabbli, meta jkunu disponibbli, 
jew ma’ soluzzjonijiet oħra magħżula 
mill-manifattur biex jiġi żgurat livell ta’
sikurezza u prestazzjoni li jkun mill-inqas 
ekwivalenti, kif speċifikat fit-Taqsima 5.4 
tal-Anness VIII u fit-Taqsima 3.5 tal-
Anness IX.

Barra minn hekk, fejn jiġi deżinjat 
laboratorju ta’ referenza skont l-
Artikolu 78, il-korp notifikat li jwettaq il-
valutazzjoni tal-konformità għandu jitlob 
lil dak il-laboratorju ta’ referenza biex 
jivverifika permezz ta’ ttestjar fil-
laboratorju l-konformità tal-apparat mas-
STK applikabbli, kif speċifikat fit-Taqsima 
5.4 tal-Anness VIII u t-Taqsima 3.5 tal-
Anness IX. It-testijiet fil-laboratorju 
mwettqa minn laboratorju ta’ referenza 
għandhom jiffukaw fuq, b’mod 
partikolari, is-sensitività u l-ispeċifiċità 
analitika bl-użu ta’ materjali ta’ referenza 
u s-sensitività u l-ispeċifiċità dijanjostika 
bl-użu ta’ kampjuni minn infezzjoni 
bikrija u stabbilita.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-esperjenzi mill-leġiżlazzjoni attwali jeżiġu deskrizzjoni ċara li l-involviment ta’ laboratorji 
ta’ referenza jfisser it-twettiq ta’ ttestjar u mhux investigazzjonijiet ta’ dokumentazzjoni.

Emenda 260
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għat-testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi maħsuba biex jintużaw biex 
tiġi evalwata l-eliġibbiltà tal-pazjent għal 
trattament bi prodott mediċinali speċifiku, 
il-korp notifikat għandu jikkonsulta lil 
waħda mill-awtoritajiet kompetenti 
maħtura mill-Istati Membri skont id-
Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’
prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem jew l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini (EMA) skont il-proċeduri 
stabbiliti fit-Taqsima 6.2 tal-Anness VIII 
u fit-Taqsima 3.6 tal-Anness IX.

Għat-testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi fejn ikun inħatar laboratorju 
ta’ referenza skont l-Artikolu 78, il-korp 
notifikat li jwettaq il-valutazzjoni ta’
konformità għandu jitlob lil dak il-
laboratorju ta’ referenza sabiex jivverifika 
l-konformità tal-apparat mas-STK 
applikabbli, meta jkun disponibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan għandu jibdel il-mogħdija għat-Testijiet dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi għall-
kożvilupp tas-STK bejn l-esperti tal-EMA u l-IVD minn Korpi notifikati u awtoritajiet 
kompetenti għal apparat mediku tal-IVD.

Emenda 261
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifatturi tal-apparat ikklassifikati 
bħala klassi C, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni għandu jkun 
suġġett għal valutazzjoni tal-konformità 
msejsa fuq garanzija sħiħa tal-kwalità, kif 
inhu speċifikat fl-Anness VIII, mal-
valutazzjoni tad-dokumentazzjoni tad-
disinn fid-dokumentazzjoni teknika fuq 
bażi rappreżentattiva. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li japplika 
valutazzjoni tal-konformità msejsa fuq 
eżami tat-tip, kif inhu speċifikat fl-
Anness IX, flimkien ma’ valutazzjoni tal-
konformità msejsa fuq garanzija tal-kwalità 
tal-produzzjoni, kif inhu speċifikat fl-
Anness X.

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 39a, il-
manifatturi tal-apparat ikklassifikati bħala 
klassi C, għajr l-apparat għall-evalwazzjoni 
tal-prestazzjoni għandu jkun suġġett għal 
valutazzjoni tal-konformità msejsa fuq 
garanzija sħiħa tal-kwalità, kif inhu 
speċifikat fl-Anness VIII, mal-valutazzjoni 
tad-dokumentazzjoni tad-disinn fid-
dokumentazzjoni teknika fuq bażi 
rappreżentattiva. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li japplika 
valutazzjoni tal-konformità msejsa fuq 
eżami tat-tip, kif inhu speċifikat fl-
Anness IX, flimkien ma’ valutazzjoni tal-
konformità msejsa fuq garanzija tal-kwalità 
tal-produzzjoni, kif inhu speċifikat fl-
Anness X.

Or. en

Emenda 262
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għat-testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi maħsuba biex jintużaw biex 
tiġi evalwata l-eliġibbiltà tal-pazjent għal 
trattament bi prodott mediċinali speċifiku, 
il-korp notifikat għandu jikkonsulta lil 
waħda mill-awtoritajiet kompetenti 
maħtura mill-Istati Membri skont id-
Direttiva 2001/83/KE jew l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (EMA) skont il-
proċeduri stabbiliti fit-Taqsima 6.2 tal-
Anness VIII u fit-Taqsima 3.6 tal-
Anness IX.

Għat-testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi fejn ikun inħatar laboratorju 
ta’ referenza skont l-Artikolu 78, il-korp 
notifikat li jwettaq il-valutazzjoni ta’
konformità għandu jitlob lil dak il-
laboratorju ta’ referenza sabiex jivverifika 
l-konformità tal-apparat mas-STK 
applikabbli, meta jkun disponibbli.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan għandu jibdel il-mogħdija għat-Testijiet dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi għall-
kożvilupp tas-STK bejn l-esperti tal-EMA u l-IVD minn Korpi notifikati u awtoritajiet 
kompetenti għal apparat mediku tal-IVD.

Emenda 263
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifatturi tal-apparat ikklassifikat 
bħala klassi B, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, għandhom 
ikunu suġġetti għal valutazzjoni tal-
konformità msejsa fuq garanzija sħiħa tal-
kwalità, kif inhu speċifikat fl-Anness VIII.

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 39a, il-
manifatturi tal-apparat ikklassifikat bħala 
klassi B, għajr l-apparat għall-evalwazzjoni 
tal-prestazzjoni, għandhom ikunu suġġetti 
għal valutazzjoni tal-konformità msejsa fuq 
garanzija sħiħa tal-kwalità, kif inhu 
speċifikat fl-Anness VIII.

Or. en

Emenda 264
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifatturi tal-apparat ikklassifikat 
bħala klassi A, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, għandhom 
jiddikjaraw il-konformità tal-prodotti 
tagħhom billi joħorġu d-dikjarazzjoni ta’
konformità tal-UE msemmija fl-
Artikolu 15, wara li jħejju d-
dokumentazzjoni teknika stabbilita fl-
Anness II.

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 39a, il-
manifatturi tal-apparat ikklassifikat bħala 
klassi A, għajr l-apparat għall-evalwazzjoni 
tal-prestazzjoni, għandhom jiddikjaraw il-
konformità tal-prodotti tagħhom billi 
joħorġu d-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-
UE msemmija fl-Artikolu 15, wara li jħejju 
d-dokumentazzjoni teknika stabbilita fl-
Anness II.

Or. en



PE510.755v01-00 44/117 AM\936067MT.doc

MT

Emenda 265
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-manifatturi jistgħu jagħżlu li 
japplikaw proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità applikabbli għal apparat ta’
klassi ogħla mill-apparat inkwistjoni.

6. Il-manifatturi jistgħu jagħżlu li 
japplikaw awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni jew proċedura ta’
valutazzjoni tal-konformità applikabbli 
għal apparat ta’ klassi ogħla mill-apparat 
inkwistjoni.

Or. en

Emenda 266
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-frekwenza tal-kampjuni tal-apparat 
jew tal-lottijiet tal-apparat immanifatturat 
u kklassifikat bħala klassi D li jridu 
jintbagħtu lil laboratorju ta’ referenza 
deżinjat skont l-Artikolu 78 b’konformità 
mat-Taqsima 5.7 tal-Anness VIII u mat-
Taqsima 5.1 tal-Anness X, jew

imħassar

Or. en

Emenda 267
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – titolu
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-involviment tal-korpi notifikati L-involviment tal-korpi notifikati fil-
proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità

Or. en

Emenda 268
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità tirrikjedi l-involviment ta’ korp 
notifikat, il-manifattur jista’ jippreżenta 
applikazzjoni għand korp notifikat tal-
għażla tiegħu, sakemm dak il-korp ikun 
notifikat għall-attivitajiet ta’ valutazzjoni 
tal-konformità, il-proċeduri ta’ valutazzjoni 
tal-konformità u l-apparat inkwistjoni. 
Applikazzjoni ma tistax tkun ippreżentata 
b’mod parallel għand aktar minn korp 
notifikat wieħed għall-istess attività ta’
valutazzjoni tal-konformità.

1. Fejn il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità tirrikjedi l-involviment ta’ korp 
notifikat, il-manifattur jista’ jippreżenta 
applikazzjoni għand korp notifikat tal-
għażla tiegħu, sakemm dak il-korp ikun 
notifikat għall-attivitajiet ta’ valutazzjoni 
tal-konformità, il-proċeduri ta’ valutazzjoni 
tal-konformità u l-apparat inkwistjoni.
Meta manifattur jippreżenta applikazzjoni
għand korp notifikat fi Stat Membru 
differenti minn dak fejn hu reġistrat, il-
manifattur għandu jinforma lill-awtorità 
nazzjonali tiegħu responsabbli għall-korpi 
notifikati dwar l-applikazzjoni. 
Applikazzjoni ma tistax tkun ippreżentata 
b’mod parallel għand aktar minn korp 
notifikat wieħed għall-istess attività ta’
valutazzjoni tal-konformità.

Or. en

Emenda 269
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 42
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar

Or. cs

Emenda 270
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu mħassar.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għal iktar sikurezza tal-prodotti mediċinali huwa partikolarment meħtieġ li jissaħħu l-korpi 
nnotifikati. Minħabba l-proċess ta’ skrutinju hemm ir-riskju li prodotti mediċinali ġodda, 
innovattivi għall-aħħar ikunu disponibbli biss għall-pazjenti wara dewmien konsiderevoli.

Emenda 271
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Emenda 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 42
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.

Emenda 273
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi notifikati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-
applikazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
konformità għall-apparat ikklassifikat 
bħala klassi D, bl-eċċezzjoni tal-
applikazzjonijiet għas-suppliment jew it-
tiġdid ta’ ċertifikati eżistenti. In-notifika 
għandha tkun akkumpanjata mill-abbozz 
ta’ struzzjonijiet għall-użu msemmi fit-
Taqsima 17.3 tal-Anness I u l-abbozz tas-
sommarju dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 24. Fin-
notifika tiegħu, il-korp notifikat għandu 
jindika d-data stmata sa meta għandha 
titlesta l-valutazzjoni tal-konformità. Il-
Kummissjoni għandha tittrażmetti 
minnufih in-notifika u d-dokumenti li 
jakkumpanjawha lill-MDCG.

1. Il-korpi notifikati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-
applikazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
konformità għall-apparat ikklassifikat 
bħala klassi D u għall-apparat 
ikklassifikat bħala klassi C li jissodisfaw 
id-definizzjoni ta’ novità stabbilita fl-
Artikolu 2(12a), bl-eċċezzjoni tal-
applikazzjonijiet għas-suppliment jew it-
tiġdid ta’ ċertifikati eżistenti In-notifika 
għandha tkun akkumpanjata mill-abbozz 
ta’ struzzjonijiet għall-użu msemmi fit-
Taqsima 17.3 tal-Anness I u l-abbozz tas-
sommarju dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni msemmi fl-Artikolu 24. Fin-
notifika tiegħu, il-korp notifikat għandu 
jindika d-data stmata sa meta għandha 
titlesta l-valutazzjoni tal-konformità. Il-
Kummissjoni għandha tittrażmetti 



PE510.755v01-00 48/117 AM\936067MT.doc

MT

minnufih in-notifika u d-dokumenti li 
jakkumpanjawha lill-MDCG.

Or. en

Emenda 274
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Iċ-ċertifikati maħruġa mill-korpi 
notifikati skont l-Annessi VIII, IX u X 
għandhom ikunu b’lingwa uffiċjali tal-
Unjoni determinata mill-Istat Membru 
fejn ikun stabbilit il-korp notifikat jew 
inkella b’lingwa uffiċjali tal-Unjoni
aċċettabbli għall-korp notifikat. Il-kontenut 
minimu taċ-ċertifikati huwa stabbilit fl-
Anness XI.

1. Iċ-ċertifikati maħruġa mill-korpi 
notifikati skont l-Annessi VIII, IX u X 
għandhom ikunu b’lingwa uffiċjali tal-
Unjoni aċċettabbli għall-korp notifikat. Il-
kontenut minimu taċ-ċertifikati huwa 
stabbilit fl-Anness XI.

Or. cs

Emenda 275
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. F’każijiet fejn il-manifattur itemm il-
kuntratt tiegħu ma’ korp notifikat u jidħol 
f’kuntratt ma’ korp notifikat ieħor fir-
rigward tal-valutazzjoni tal-konformità tal-
istess apparat, il-modalitajiet tal-bidla tal-
korp notifikat għandhom jiġu definiti 
b’mod ċar fi ftehim bejn il-manifattur, il-
korp notifikat li wasal biex jispiċċa u l-
korp notifikat il-ġdid. Dan il-ftehim 
għandu jindirizza tal-anqas l-aspetti li 
ġejjin:

1. Fejn il-manifattur jiddeċiedi li jtemm il-
kuntratt tiegħu ma’ korp notifikat u jidħol 
f’kuntratt ma’ korp notifikat ieħor fir-
rigward tal-valutazzjoni tal-konformità tal-
istess apparat, għandu jinforma lill-
awtorità nazzjonali tiegħu li tkun 
responsabbli għall-korpi notifikati b’din 
il-bidla. Il-modalitajiet tal-bidla tal-korp 
notifikat għandhom jiġu definiti b’mod ċar 
fi ftehim bejn il-manifattur, il-korp 
notifikat li wasal biex jispiċċa u l-korp 
notifikat il-ġdid Dan il-ftehim għandu 
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jindirizza tal-anqas l-aspetti li ġejjin:

Or. en

Emenda 276
Jolanta Emilia Hibner

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. B’talba mingħand Stat Membru u fejn 
dan ikun fl-interess tas-saħħa pubblika 
jew tas-sikurezza tal-pazjenti f’aktar minn 
Stat Membru wieħed, il-Kummissjoni 
tista’, permezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, testendi għal perjodu 
ta’ żmien determinat il-validità ta’
awtorizzazzjoni mogħtija minn Stat 
Membru skont il-paragrafu 1 għat-
territorju tal-Unjoni u tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li skonthom l-apparat 
jista’ jitqiegħed fis-suq jew fis-servizz. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 84(3).

imħassar

Għal raġunijiet indispensabbli ġġustifikati 
ta’ urġenza relatati mas-saħħa u s-
sikurezza tal-persuni, il-Kummissjoni 
għandha tadotta minnufih atti ta’
implimentazzjoni applikabbli skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 84(4).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
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wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Emenda 277
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VI Kapitolu V
L-evidenza klinika L-evidenza klinika

Or. en

Emenda 278
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex jivverifikaw li l-apparat jikseb il-
benefiċċji previsti lill-pazjent kif speċifikat 
mill-manifattur;

(b) biex jivverifikaw is-sikurezza klinika u 
l-effikaċja tal-apparat, inkluż il-benefiċċji 
previsti lill-pazjent, meta jintuża għall-fini 
maħsub, fil-popolazzjoni fil-mira u skont 
l-istruzzjonijiet tal-użu;

Or. en

Emenda 279
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-istudji kollha dwar il-prestazzjoni 
klinika għandhom jitfasslu u jitwettqu 
b’tali mod li d-drittijiet, is-sikurezza u l-
benessri tas-suġġetti li jipparteċipaw 
f’dawn l-istudji dwar il-prestazzjoni klinika 
jkunu protetti u li d-dejta klinika ġġenerata 
fl-istudju dwar il-prestazzjoni klinika tkun 
affidabbli u soda.

4. L-istudji kollha dwar il-prestazzjoni 
klinika għandhom jitfasslu u jitwettqu 
b’tali mod li d-drittijiet, is-sikurezza u l-
benessri tas-suġġetti li jipparteċipaw 
f’dawn l-istudji dwar il-prestazzjoni klinika 
jkunu protetti, skont l-Artikolu 48a(3), u li 
d-dejta klinika ġġenerata fl-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika tkun affidabbli u soda.

Or. en

Emenda 280
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 48a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 48a

L-involviment tal-Kumitat tal-Etika

1. L-awtorizzazzjoni għat-twettiq ta’
studju dwar il-prestazzjoni klinika tista’
tigħata biss jekk kumitat tal-etika 
indipendenti jkun issottometta minn qabel 
evalwazzjoni pożittiva ta’ dak l-istudju 
dwar il-prestazzjoni.
2. Id-dikjarazzjoni tal-Kumitat tal-Etika 
għandha tkopri b’mod partikolari l-
ġustifikazzjoni medika, il-kunsens tas-
suġġetti għat-test li jipparteċipaw fl-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika wara li 
tkun ingħatat l-informazzjoni kollha dwar 
l-istudju dwar il-prestazzjoni klinika u l-
idoneità tal-investigaturi u l-faċilitajiet 
tal-investigazzjoni.
3. Il-Kumitat tal-Etika għandu jiżgura li 
jiġu protetti d-drittijiet, is-sikurezza u l-
benesseri tas-suġġetti li jipparteċipaw fi 
studju dwar il-prestazzjoni.
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4. Għandu jkun indipendenti mir-
riċerkatur, indipendenti mill-isponser u 
ħieles minn kwalunkwe influwenza oħra 
żejda. Għandu jaġixxi f’konformità mal-
liġijiet u r-regolamenti tal-pajjiż jew tal-
pajjiżi ta’ fejn għandha titwettaq ir-
riċerka u jrid jirrispetta n-normi u l-
istandards rilevanti kollha.
5. Il-Kumitat tal-Etika għandu jikkonsisti 
minn numru ta’ membri u sostituti definit 
b’mod ċar, li jinkludi l-professjonisti tal-
kura tas-saħħa, persuni li mhumiex 
esperti fil-materja u mill-inqas pazjent 
esperjenzat sew u mgħarraf jew 
rappreżentant tal-pazjent, li kollettivament 
ikollhom il-kwalifiki u l-esperjenza 
rilevanti sabiex ikunu jistgħu jirrevedu u 
jevalwaw l-aspetti xjentifiċi, mediċi u etiċi 
tal-istudju dwar il-prestazzjoni propost.
6. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha neċessarji biex jistabbilixxu 
Kumitati tal-Etika fejn dawn il-kumitati 
ma jeżistux, u jiffaċilitaw ix-xogħol 
tagħhom.
L-Istati Membri għandhom jippubblikaw 
in-numru, l-ismijiet u l-professjoni tal-
membri u s-sostituti tal-Kumitati tal-Etika 
u jinfurmaw lill-Kummissjoni Ewropea 
dwar il-kompożizzjoni tal-Kumitati tal-
Etika u d-data ta’ meta jibdew joperaw.

Or. en

Emenda 281
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-isponser tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika għandu jippreżenta applikazzjoni 
lill-Istat(i) Membru(i) fejn ikun se jsir l-

L-isponser tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika għandu jippreżenta applikazzjoni 
lill-Istat(i) Membru(i) fejn ikun se jsir l-
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istudju, flimkien mad-dokumentazzjoni 
msemmija fl-Anness XIII. Fi żmien sitt
ijiem mill-wasla tal-applikazzjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-
isponser dwar jekk l-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika jaqax fil-kamp ta’
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u jekk 
l-applikazzjoni hix kompluta.

istudju, flimkien mad-dokumentazzjoni 
msemmija fl-Anness XIII. Fi żmien
għaxart ijiem mill-wasla tal-applikazzjoni, 
l-Istat Membru kkonċernat għandu 
jinnotifika lill-isponser dwar jekk l-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika jaqax fil-kamp 
ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u 
jekk l-applikazzjoni hix kompluta.

Or. en

Emenda 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ li iżjed minn Stat Membru wieħed 
ikun ikkonċernat, fejn ikun hemm nuqqas 
ta’ qbil dwar jekk l-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika għandux jiġi approvat 
jew le, l-Istati Membri kkonċernati 
għandhom jippruvaw jaqblu dwar 
konklużjoni. Jekk ma tintlaħaq l-ebda 
konklużjoni, il-Kummissjoni Ewropea 
tieħu deċiżjoni wara li tisma’ lill-Istati 
Membri kkonċernati, u jekk ikun xieraq 
wara li tieħu parir mingħand l-EMA.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjoni tal-Istat Membru relatur hija vinkolanti għall-oħrajn. Jista’ jiġri li Stat Membru 
relatur jappoġġja studju dwar il-prestazzjoni klinika filwaqt li l-awtoritajiet u l-kumitati tal-
etika tal-biċċa l-kbira tal-Istati Membri kkonċernati ma jagħmlux dan. Anki jekk l-awtoritajiet 
u l-kumitati etiċi jaħdmu flimkien biex isibu ftehim, għandu jkun hemm soluzzjoni biex jiġu 
solvuti l-kunflitti. Il-Kummissjoni hija responsabbli mill-iskrutinju tal-PE u l-Kunsill, u 
għalhekk hija awtorizzata aħjar biex tieħu deċiżjoni bħal din milli mill-Istat Membru relatur.



PE510.755v01-00 54/117 AM\936067MT.doc

MT

Emenda 283
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-Istat Membru jsib li l-istudju dwar 
il-prestazzjoni klinika li ssir applikazzjoni 
għalih ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament jew li l-
applikazzjoni ma tkunx kompluta, dan 
għandu jinforma b’dan lill-isponser u 
għandu jistabbilixxi massimu ta’ sitt ijiem 
biex l-isponser jikkummenta jew jimla l-
applikazzjoni.

Fejn l-Istat Membru jsib li l-istudju dwar 
il-prestazzjoni klinika li ssir applikazzjoni 
għalih ma jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament jew li l-
applikazzjoni ma tkunx kompluta, dan 
għandu jinforma b’dan lill-isponser u 
għandu jistabbilixxi massimu ta’ għaxart
ijiem biex l-isponser jikkummenta jew 
jimla l-applikazzjoni.

Or. en

Emenda 284
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-Istat Membru ma jkunx innotifika 
lill-isponser, skont il-paragrafu 2, fi żmien
tlett ijiem wara l-wasla tal-kummenti jew 
tal-applikazzjoni kompluta, l-istudju dwar 
il-prestazzjoni klinika għandu jitqies li 
jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u l-applikazzjoni għandha 
titqies bħala kompluta.

Fejn l-Istat Membru ma jkunx innotifika 
lill-isponser, skont il-paragrafu 2, fi żmien
ħamest ijiem wara l-wasla tal-kummenti 
jew tal-applikazzjoni kompluta, l-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika għandu jitqies 
li jaqa’ fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament u l-applikazzjoni għandha 
titqies bħala kompluta.

Or. en

Emenda 285
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) wara l-iskadenza ta’ 35 jum wara d-data 
ta’ validazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, 
sakemm l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser fil-perjodu ta’
rifjut tiegħu abbażi ta’ kunsiderazzjonijiet 
għas-saħħa pubblika, is-sikurezza tal-
pazjenti jew il-politika pubblika.

(c) wara l-iskadenza ta’ 60 jum wara d-data 
ta’ validazzjoni msemmija fil-paragrafu 4, 
sakemm l-Istat Membru kkonċernat ma 
jkunx innotifika lill-isponser fil-perjodu ta’
rifjut tiegħu abbażi ta’ kunsiderazzjonijiet 
għas-saħħa pubblika, is-sikurezza tal-
pazjenti jew il-politika pubblika.

Or. en

Emenda 286
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ga) il-metodoloġija li għandha tintuża, 
in-numru ta’ suġġetti involuti u r-riżultat 
maħsub tal-istudju.

Or. en

Emenda 287
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta jlesti l-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika, l-isponser għandu 
jdaħħal fis-sistema elettronika msemmija 
fl-Artikolu 51 ġabra qasira tar-riżultati 
tiegħu miktuba b’mod li jkun faċli biex 
jinftiehem minn persuna mhux esperta 
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fil-materja.

Or. en

Emenda 288
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-informazzjoni għandha tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku, permezz tas-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 51, sakemm, għal partijiet minn 
dik l-informazzjoni jew għall-
informazzjoni kollha, ma tkunx 
ġustifikata l-kunfidenzjalità tal-
informazzjoni abbażi ta’ waħda minn 
dawn ir-raġunijiet:

3. L-informazzjoni għandha tkun
kompletament aċċessibbli għall-pubbliku, 
permezz tas-sistema elettronika msemmija 
fl-Artikolu 51.

Or. en

Emenda 289
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-protezzjoni tad-dejta personali skont 
ir-Regolament (KE) Nru 45/2001,

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-protezzjoni tad-dejta personali diġà hija garantita fil-punt numru 4 li jiddikjara li “L-ebda 
dejta personali ta’ suġġetti li jipparteċipaw fl-istudju dwar il-prestazzjoni klinika ma għandha 
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tkun aċċessibbli għall-pubbliku.”

Emenda 290
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-protezzjoni ta’ informazzjoni 
sensittiva kummerċjalment,

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal trasparenza effettiva u biex jiġi żgurat aċċess għar-riċerkaturi indipendenti li jwettqu 
studji tal-prestazzjoni każwali u metaanaliżi, il-bażi tad-dejta għandha tkun aċċessibbli għall-
pubbliku.

Emenda 291
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-protezzjoni ta’ informazzjoni 
sensittiva kummerċjalment,

imħassar

Or. en

Emenda 292
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3 – punt c
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) is-superviżjoni effettiva tat-twettiq tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika mill-
Istat Membru jew l-Istati Membri 
kkonċernati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-superviżjoni effettiva tal-istudji dwar il-prestazzjoni m’għandhiex tkun imċajpra iżda 
trasparenti u suġġetta għal skrutinju pubbliku.

Emenda 293
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha, 
b’kollaborazzjoni mal-Istati Membri, 
tistabbilixxi u timmaniġġja sistema 
elettronika dwar l-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika ta’ intervent u studji 
oħra dwar il-prestazzjoni klinika li jinvolvu 
riskji għas-suġġetti tal-istudji, sabiex 
toħloq numri ta’ identifikazzjoni uniċi għal 
dawn l-istudji dwar il-prestazzjoni klinika 
msemmija fl-Artikolu 49(1) u biex tiġbor u 
tipproċessa l-informazzjoni li ġejja:

1. Il-Kummissjoni għandha, 
b’kollaborazzjoni mal-Istati Membri, 
tistabbilixxi u timmaniġġja sistema 
elettronika dwar l-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika ta’ intervent u studji 
oħra dwar il-prestazzjoni klinika li jinvolvu 
riskji għas-suġġetti tal-istudji. L-eżistenza 
ta’ din il-bażi tad-dejta għandha 
tippermetti li l-pubbliku jkun jista’ jfittex 
għal studji speċifiċi tal-prestazzjoni u li ċ-
ċittadini u l-professjonisti jkunu jistgħu 
jagħmlu deċiżjonijiet infurmati dwar l-
apparat in vitro. Sabiex jiġi żgurat dan, is-
sistema elettronika se tgħin sabiex toħloq 
numri ta’ identifikazzjoni uniċi għal dawn 
l-istudji dwar il-prestazzjoni klinika 
msemmija fl-Artikolu 49(1) u biex tiġbor u 
tipproċessa l-informazzjoni li ġejja:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-bażi tad-dejta għanda titwaqqaf bl-intenzjoni li tipprovdi liċ-ċittadini, lit-tobba u lir-
riċerkaturi indipendenti b’informazzjoni li tippermettilhom jieħdu deċiżjonijiet infurmati dwar 
l-użu tal-apparat in vitro.

Emenda 294
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ir-rapporti tal-istudji tal-prestazzjoni 
klinika mill-isponsers fl-Artikolu 56(5);

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li r-Rapporti tal-Istudji tal-Prestazzjoni Klinika għandhom ikunu parti 
mill-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Dawn l-
emendi jiżguraw li jkun jista’ jinstab livell ta’ koerenza bir-riżultat probabbli tan-negozjati 
dwar il-Provi Kliniċi.

Emenda 295
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema 
elettronika msemmija fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, 
stabbilita skont l-Artikolu […] tar-
Regolament (UE) Nru [Ref. tar-
Regolament futur dwar il-provi kliniċi]. Bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-

2. Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema 
elettronika msemmija fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, 
stabbilita skont l-Artikolu […] tar-
Regolament (UE) Nru [Ref. tar-
Regolament futur dwar il-provi kliniċi]. Bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-
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Artikolu 50, l-informazzjoni miġbura u 
proċessata fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli biss għall-Istati Membri u 
għall-Kummissjoni.

Artikolu 50, l-informazzjoni miġbura u 
proċessata fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-Istati Membri u 
għall-Kummissjoni. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura wkoll li l-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa jkollhom aċċess għas-
sistema elettronika.

Or. en

Emenda 296
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema 
elettronika msemmija fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, 
stabbilita skont l-Artikolu […] tar-
Regolament (UE) Nru [Ref. tar-
Regolament futur dwar il-provi kliniċi]. Bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 50, l-informazzjoni miġbura u 
proċessata fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli biss għall-Istati Membri u 
għall-Kummissjoni.

2. Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema 
elettronika msemmija fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, 
stabbilita skont l-Artikolu […] tar-
Regolament (UE) Nru [Ref. tar-
Regolament futur dwar il-provi kliniċi]. L-
informazzjoni miġbura u proċessata fis-
sistema elettronika għandha tkun 
aċċessibbli għall-Istati Membri u għall-
Kummissjoni, u l-Kummissjoni għandha 
tiżgura wkoll li l-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa u l-pazjenti jkollhom aċċess 
għas-sistema elettronika  

Or. en

Emenda 297
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fuq talba motivata, l-informazzjoni 
kollha dwar apparat mediku dijanjostiku 
in vitro speċifiku disponibbli fis-sistema 
elettronika għandha tkun magħmula 
aċċessibbli għall-parti li titlobha, ħlief 
fejn il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni 
kollha jew parti minnha tkun ġustifikata 
minħabba xi waħda minn dawn ir-
raġunijiet:
(a) il-protezzjoni tad-dejta personali skont 
ir-Regolament (KE) Nru 45/2001;
(b) il-protezzjoni ta’ informazzjoni 
sensittiva kummerċjalment;
(c) is-superviżjoni effettiva tat-twettiq tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika mill-
Istat Membru jew l-Istati Membri 
kkonċernati.

Or. en

Emenda 298
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn Stat Membru jkun irrifjuta, 
issospenda jew temm studju dwar il-
prestazzjoni klinika, jew ikun talab għal 
modifika sostanzjali jew waqfa temporanja 
ta’ studju dwar il-prestazzjoni klinika, jew 
ikun ġie nnotifikat mill-isponser bit-tmiem 
bikri ta’ studju dwar il-prestazzjoni klinika 
minħabba raġunijiet ta’ sikurezza, dak l-
Istat Membru għandu jikkomunika d-
deċiżjoni tiegħu u r-raġunijiet għaliha lill-
Istati Membri kollha u lill-Kummissjoni 
permezz tas-sistema elettronika msemmija 
fl-Artikolu 51.

1. Fejn Stat Membru jkun irrifjuta, 
issospenda jew temm studju dwar il-
prestazzjoni klinika, jew ikun talab għal 
modifika sostanzjali jew waqfa temporanja 
ta’ studju dwar il-prestazzjoni klinika, jew 
ikun ġie nnotifikat mill-isponser bit-tmiem 
bikri ta’ studju dwar il-prestazzjoni klinika 
minħabba raġunijiet ta’ sikurezza jew 
effikaċja, dak l-Istat Membru għandu 
jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu u r-
raġunijiet għal dik id-deċiżjoni lill-Istati 
Membri kollha u lill-Kummissjoni permezz 
tas-sistema elettronika msemmija fl-
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Artikolu 51.

Or. en

Emenda 299
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk l-isponser ikun waqqaf 
temporanjament studju dwar il-prestazzjoni 
klinika minħabba raġunijiet ta’ sikurezza, 
dan għandu jinforma lill-Istati Membri 
kkonċernati fi żmien 15-il jum mill-waqfa 
temporanja.

1. Jekk l-isponser ikun waqqaf 
temporanjament studju dwar il-prestazzjoni 
klinika minħabba raġunijiet ta’ sikurezza
jew effikaċja, dan għandu jinforma lill-
Istati Membri kkonċernati fi żmien 15-il 
jum mill-waqfa temporanja.

Or. en

Emenda 300
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-isponser għandu jinnotifika lil kull Stat 
Membru kkonċernat dwar it-tmiem ta’
studju dwar il-prestazzjoni klinika fir-
rigward ta’ dak l-Istat Membru, filwaqt li 
jipprovdi ġustifikazzjoni fil-każ ta’ tmiem 
bikri. Dik in-notifika għandha ssir fi żmien 
15-il jum mit-tmiem tal-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika b’rabta ma’ dak l-Istat 
Membru.

L-isponser għandu jinnotifika lil kull Stat 
Membru kkonċernat dwar it-tmiem ta’
studju dwar il-prestazzjoni klinika fir-
rigward ta’ dak l-Istat Membru, filwaqt li 
jipprovdi ġustifikazzjoni fil-każ ta’ tmiem 
bikri, sabiex l-Istati Membri kollha jkunu 
jistgħu jinfurmaw lill-isponsers li jkunu 
qegħdin iwettqu studji simili tal-
prestazzjoni klinika fl-istess żmien fl-
Unjoni bir-riżultati ta’ dak l-istudju dwar 
il-prestazzjoni klinika. Dik in-notifika 
għandha ssir fi żmien 15-il jum mit-tmiem 
tal-istudju dwar il-prestazzjoni klinika 
b’rabta ma’ dak l-Istat Membru.



AM\936067MT.doc 63/117 PE510.755v01-00

MT

Or. en

Emenda 301
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk l-istudju jitwettaq f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-isponser għandu 
jinnotifika lill-Istati Membri kollha 
kkonċernati bit-tmiem ġenerali tal-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika. Dik in-notifika 
għandha ssir fi żmien 15-il jum mit-tmiem 
ġenerali tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika.

Jekk l-istudju jitwettaq f’aktar minn Stat 
Membru wieħed, l-isponser għandu 
jinnotifika lill-Istati Membri kollha 
kkonċernati bit-tmiem ġenerali tal-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika. Informazzjoni 
dwar ir-raġunijiet għat-tmiem bikri tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika 
għandha tiġi pprovduta wkoll lill-Istati 
Membri kollha, sabiex l-Istati Membri 
jkunu jistgħu jinfurmaw lill-isponsers li 
jkunu qegħdin iwettqu studji simili tal-
prestazzjoni klinika fl-istess żmien fl-
Unjoni bir-riżultati ta’ dak l-istudju dwar 
il-prestazzjoni klinika. Dik in-notifika 
għandha ssir fi żmien 15-il jum mit-tmiem 
ġenerali tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika.

Or. en

Emenda 302
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien sena minn tmiem l-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika, l-isponser 
għandu jippreżenta lill-Istati Membri 
kkonċernati sommarju tar-riżultati tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika f’forma 
ta’ rapport tal-istudju dwar il-prestazzjoni 

3. Fi żmien sena minn tmiem l-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika, l-isponser 
għandu jippreżenta lill-Istati Membri 
kkonċernati r-riżultati tal-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika f’forma ta’ rapport tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika 
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klinika msemmi fit-Taqsima 2.3.3 tal-
Parti A tal-Anness XII. Fejn, għal 
raġunijiet xjentifiċi, ma jkunx possibbli li 
jiġi ppreżentat ir-rapport tal-istudju dwar 
il-prestazzjoni klinika fi żmien sena, dan 
għandu jiġi ppreżentat malli jkun 
disponibbli. F’dan il-każ, il-protokoll tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika 
msemmi fit-Taqsima 2.3.2 tal-Parti A tal-
Anness XII għandu jispeċifika meta r-
riżultati tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika jkunu se jiġu ppreżentati, flimkien 
ma’ spjegazzjoni.

msemmi fit-Taqsima 2.3.3 tal-Parti A tal-
Anness XII. Fejn, għal raġunijiet xjentifiċi, 
ma jkunx possibbli li jiġi ppreżentat ir-
rapport tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika fi żmien sena, dan għandu jiġi 
ppreżentat malli jkun disponibbli. F’dan il-
każ, il-protokoll tal-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika msemmi fit-
Taqsima 2.3.2 tal-Parti A tal-Anness XII 
għandu jispeċifika meta r-riżultati tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika jkunu 
se jiġu ppreżentati, flimkien ma’
spjegazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waqt li r-Rapport tal-Istudji tal-Prestazzjoni Klinika huwa forma ta’ sommarju, huwa 
importanti li l-manifatturi jifhmu li dan ir-Rapport se jsir parti mill-informazzjoni li tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku.

Emenda 303
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’din l-applikazzjoni, l-isponser għandu 
jipproponi lil wieħed mill-Istati Membri 
kkonċernati bħala Stat Membru 
koordinatur. Jekk dak l-Istat Membru ma 
jixtieqx ikun l-Istat Membru koordinatur, 
għandu jiftiehem, fi żmien sitt ijiem mill-
preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika, ma’
Stat Membru ieħor ikkonċernat li dan tal-
aħħar għandu jkun l-Istat Membru 
koordinatur. Jekk l-ebda Stat Membru 
ieħor ma jaċċetta li jkun l-Istat Membru 
koordinatur, l-Istat Membru propost mill-
isponser għandu jkun l-Istat Membru 
koordinatur. Jekk Stat Membru ieħor 
differenti minn dak propost mill-isponser, 
isir l-Istat Membru koordinatur, l-iskadenzi 

2. F’din l-applikazzjoni, l-isponser għandu 
jipproponi lil wieħed mill-Istati Membri 
kkonċernati bħala Stat Membru 
koordinatur. L-Istat Membru relatur 
għandu jintgħażel minn fost l-Istati 
Membri kkonċernati fejn jgħixu l-parti l-
kbira tas-suġġetti parteċipanti fl-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika inkwistjoni.
Jekk dak l-Istat Membru ma jixtieqx ikun l-
Istat Membru koordinatur, għandu 
jiftiehem, fi żmien sitt ijiem mill-
preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika, ma’
Stat Membru ieħor ikkonċernat li dan tal-
aħħar għandu jkun l-Istat Membru 
koordinatur. Jekk l-ebda Stat Membru 
ieħor ma jaċċetta li jkun l-Istat Membru 
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msemmija fl-Artikolu 49(2) għandhom 
jibdew dakinhar tal-aċċettazzjoni.

koordinatur, l-Istat Membru propost mill-
isponser għandu jkun l-Istat Membru 
koordinatur. Jekk Stat Membru ieħor 
differenti minn dak propost mill-isponser, 
isir l-Istat Membru koordinatur, l-iskadenzi 
msemmija fl-Artikolu 49(2) għandhom 
jibdew dakinhar tal-aċċettazzjoni.

Or. en

Emenda 304
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) avveniment avvers serju li jkollu rabta 
kawżali mal-apparat għall-evalwazzjoni 
tal-prestazzjoni, il-komparatur jew il-
proċedura ta’ studju jew fejn tali rabta 
kawżali tkun raġonevolment possibbli;

(a) kwalunkwe avveniment avvers li jkollu 
rabta kawżali mal-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, il-
komparatur jew il-proċedura ta’ studju jew 
fejn tali rabta kawżali tkun raġonevolment 
possibbli;

Or. en

Emenda 305
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 7 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VII Kapitolu VIII
 Il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq Il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq

Or. en
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Emenda 306
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kull inċident serju rigward l-apparati li 
jsiru disponibbli fis-suq tal-Unjoni;

(a) kull inċident serju, inkluż id-data u l-
post tal-inċident, rigward l-apparati li jsiru 
disponibbli fis-suq tal-Unjoni; fejn ikun 
disponibbli, il-manifattur għandu jinkludi 
informazzjoni dwar il-pazjent jew l-utent 
u l-professjonista tal-kura tas-saħħa 
involuti fl-inċident;

Or. en

Emenda 307
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kull inċident serju rigward l-apparati li 
jsiru disponibbli fis-suq tal-Unjoni;

(a) kull inċident rigward l-apparati li jsiru 
disponibbli fis-suq tal-Unjoni;

Or. en

Emenda 308
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha biex jinkoraġġixxu lill-
professjonisti, lill-utenti u lill-pazjenti fil-
qasam tal-kura tas-saħħa biex jirrappurtaw 

L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha, inklużi kampanji ta’ informazzjoni 
mmirati, biex jinkoraġġixxu lill-
professjonisti, lill-utenti u lill-pazjenti fil-
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l-inċidenti serji suspettati msemmijin fil-
punt (a) tal-paragrafu 1 lill-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom. Għandhom 
jirreġistraw dawn ir-rapporti f’punt ċentrali 
fil-livell nazzjonali. Meta awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru tirċievi 
rapport ta’ dat-tip, għandha tiegħu l-passi 
meħtieġa biex tiżgura li l-manifattur tal-
apparat ikkonċernat jiġi infurmat bl-
inċident. Il-manifattur għandu jiżgura li 
jkun hemm segwitu xieraq.

qasam tal-kura tas-saħħa biex jirrappurtaw 
l-inċidenti serji suspettati msemmijin fil-
punt (a) tal-paragrafu 1 lill-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom. Għandhom 
jirreġistraw dawn ir-rapporti f’punt ċentrali 
fil-livell nazzjonali. Meta awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru tirċievi 
rapport ta’ dat-tip, għandha tinforma lill-
manifattur tal-apparat ikkonċernat
mingħajr dewmien. Il-manifattur għandu 
jiżgura li jkun hemm segwitu xieraq.

Meta awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru taċċerta ruħha li r-rapporti li 
tkun irċeviet skont l-ewwel subparagrafu 
jirrigwardaw inċident serju għandha 
tinnotifika dawk ir-rapporti lis-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 60 
mingħajr dewmien, sakemm l-istess 
inċident ma jkunx diġà ġie rrappurtat 
mill-manifattur.

Or. en

Emenda 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha biex jinkoraġġixxu lill-
professjonisti, lill-utenti u lill-pazjenti fil-
qasam tal-kura tas-saħħa biex jirrappurtaw 
l-inċidenti serji suspettati msemmijin fil-
punt (a) tal-paragrafu 1 lill-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom. Għandhom 
jirreġistraw dawn ir-rapporti f’punt ċentrali 
fil-livell nazzjonali. Meta awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru tirċievi 
rapport ta’ dat-tip, għandha tiegħu l-passi 
meħtieġa biex tiżgura li l-manifattur tal-
apparat ikkonċernat jiġi infurmat bl-

L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha biex jinkoraġġixxu lill-
professjonisti, inklużi t-tobba u l-ispiżjara,
lill-utenti u lill-pazjenti fil-qasam tal-kura 
tas-saħħa biex jirrappurtaw l-inċidenti serji 
suspettati msemmijin fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom. Għandhom jirreġistraw dawn ir-
rapporti f’punt ċentrali fil-livell nazzjonali. 
Meta awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tirċievi rapport ta’ dat-tip, għandha tiegħu 
l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-manifattur 
tal-apparat ikkonċernat jiġi infurmat bl-
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inċident. Il-manifattur għandu jiżgura li 
jkun hemm segwitu xieraq.

inċident. Il-manifattur għandu jiżgura li 
jkun hemm segwitu xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tirrifletti l-approċċ meħud fid-Direttiva dwar il-Farmakoviġilanza.

Emenda 310
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Ir-rappurtar ta’ inċidenti serji suspettati 
għandu jikkunsidra jekk xi partijiet jew 
komponenti kienux ġew sostitwiti, kif 
speċifikat fl-Artikolu 19.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtar tal-użu ta’ partijiet jew komponenti ta’ tibdil għandu jippermetti li l-awtoritajiet 
kompetenti jidentifikaw problemi li joriġinaw mill-bdil ta’ malajr ta’ partijiet jew komponenti

Emenda 311
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri u f’konsultazzjoni mal-
imsieħba rilevanti inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u tal-
konsumaturi, għandha tiżviluppa formoli 
standard għar-rappurtar elettroniku u 
mhux elettroniku ta’ inċidenti serji minn 
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professjonisti, utenti u pazjenti fil-qasam 
tal-kura tas-saħħa

Or. en

Emenda 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) ir-rapporti mill-awtoritajiet 
kompetenti dwar inċidenti serji u 
azzjonijiet korrettivi ta’ sikurezza fuq il-
post meħuda fl-Istituzzjonijiet tas-Saħħa 
li jinvolvu apparati msemmija fl-Artikolu 
4(4)

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-eżenzjoni interna għal apparati mmanifatturati u użati f’Istituzzjoni tas-Saħħa waħda 
għandhom ikunu suġġetti għal rekwiżiti ta’ rappurtar. Il-Kummissjoni Ewropea, meta 
tanalizza l-leġiżlazzjoni f’dan il-qasam fil-futur, għandha tibbenefika minn aċċess għal din l-
informazzjoni.

Emenda 313
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
mis-sistema elettronika għandha tkun 
aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri, għall-Kummissjoni u 
għall-korpi notifikati.

2. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
mis-sistema elettronika għandha tkun 
aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri, għall-Kummissjoni u 
għall-korpi notifikati. Il-Kummissjoni, 
f’konsultazzjoni mal-Grupp ta’
Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku, 
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għandha tipprovdi deskrizzjoni ġenerali 
ta’ din l-informazzjoni, kull 6 xhur, għall-
pubbliku u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa. Din l-informazzjoni għandha tkun 
aċċessibbli permezz tal-bank tad-dejta 
Ewropew fl-Artikolu 25.

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. Billi din l-informazzjoni teħtieġ 
immaniġġjar sensittiv, l-MDCG huwa l-forum xieraq sabiex jipprovdi din l-informazzjoni 
għall-Bank tad-Dejta Ewropew

Emenda 314
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
mis-sistema elettronika għandha tkun 
aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri, għall-Kummissjoni u
għall-korpi notifikati.

2. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
mis-sistema elettronika għandha tkun 
aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri, għall-Kummissjoni, 
għall-Aġenzija, għall-korpi notifikati u 
għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Or. en

Emenda 315
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku jkollhom livelli xierqa ta’ aċċess 

3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
pubbliku jkollu livell xieraq ta’ aċċess 
għas-sistema elettronika. B’mod 
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għas-sistema elettronika. partikolari, għandha tiżgura li, f’każ li 
tintalab informazzjoni dwar apparat 
mediku dijanjostiku in vitro speċifiku, din 
tingħata mingħajr dewmien u fi żmien 15-
il jum.

Or. en

Emenda 316
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk, fil-każ ta’ rapporti li jaslu skont l-
Artikolu 59(3) l-awtorità kompetenti 
taċċerta ruħha li r-rapporti jikkonċernaw 
inċident serju, din għandha mingħajr
dewmien tinnotifika dawn ir-rapporti lis-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 60, sakemm l-istess inċident ma 
jkunx diġà ġie rrappurtat mill-manifattur.

imħassar

Or. en

Emenda 317
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tinbagħat minnufih
permezz tas-sistema elettronika lill-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati kollha, 
u tkun aċċessibbli għall-Istati Membri u 
għall-Kummissjoni.

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tintbagħat minnufih 
permezz tas-sistema elettronika lill-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati kollha, 
u tkun aċċessibbli għall-Istati Membri u 
għall-Kummissjoni. Il-Kummissjoni, 
f’konsultazzjoni mal-Grupp ta’
Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku, 



PE510.755v01-00 72/117 AM\936067MT.doc

MT

għandha tipprovdi deskrizzjoni ġenerali 
ta’ din l-informazzjoni, kull 6 xhur, għall-
pubbliku u l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa. Din l-informazzjoni għandha tkun 
aċċessibbli permezz tal-bank tad-dejta 
Ewropew fl-Artikolu 25.

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. Billi din l-informazzjoni teħtieġ 
immaniġġjar sensittiv, l-MDCG huwa l-forum xieraq sabiex jipprovdi din l-informazzjoni 
għall-Bank tad-Dejta Ewropew

Emenda 318
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tinbagħat minnufih 
permezz tas-sistema elettronika lill-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati kollha, 
u tkun aċċessibbli għall-Istati Membri u
għall-Kummissjoni.

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tintbagħat minnufih 
permezz tas-sistema elettronika lill-
awtoritajiet kompetenti kkonċernati kollha, 
u tkun aċċessibbli għall-Istati Membri, 
għall-Kummissjoni, għall-Aġenzija u
għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Il-
Kummissjoni għandha tiżgura wkoll li l-
pubbliku jkollu livell xieraq ta’ aċċess 
għas-sistema elettronika. B’mod 
partikolari, għandha tiżgura li, f’każ li 
tintalab informazzjoni dwar apparat 
mediku dijanjostiku in vitro speċifiku, din 
tingħata mingħajr dewmien u fi żmien 15-
il jum.

Or. en

Emenda 319
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta għal regolament
Kapitolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VIII Kapitolu IX
 Il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri, il-
Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Apparati 
Mediċi, il-laboratorji ta’ referenza tal-UE u 
r-reġistri tal-apparati

Il-kooperazzjoni fost l-Istati Membri, il-
Grupp ta’ Koordinazzjoni dwar l-Apparati 
Mediċi, il-laboratorji ta’ referenza tal-UE u 
r-reġistri tal-apparati

Or. en

Emenda 320
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) sabiex jiġu eżaminati mistoqsijiet 
relatati mal-proċedura ta’ rikonoxximent 
reċiproku f’konformità mad-
dispożizzjonijiet skont l-Artikolu 39e.

Or. en

Emenda 321
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) għas-sorveljanza tal-grupp ta’
koordinazzjoni tal-Korpi Notifikati kif 
speċifikat fl-Artikolu 39;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jissorvelja l-grupp ta’ koordinazzjoni tal-Korpi Notifikati, sabiex jiżgura li 
r-rekwiżiti ta’ attendenza jiġu rrispettati, u sabiex jippermettilhom ikunu infurmati aħjar dwar 
l-istat tal-Korpi Notifikati fl-UE kollha

Emenda 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jikkontribwixxi fl-iskrutinju ta’ ċerti 
valutazzjonijiet tal-konformità skont l-
Artikolu 42;

imħassar

Or. en

Emenda 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jikkontribwixxi fl-iskrutinju ta’ ċerti 
valutazzjonijiet tal-konformità skont l-
Artikolu 42;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG huwa parti kruċjali tal-qafas regolatroju. Għalhekk il-kompitu tiegħu għandu jiġi 
deskritt f’iktar dettall.

Emenda 324
Rebecca Taylor
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Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) sabiex jaġixxi bħala forum ta’
arbitraġġ għal tilwim li jikkonċerna l-
Kapitolu IV dwar il-kompetenzi tal-Korpi 
Notifikati. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp konġunt tal-valutazzjoni u l-MDCG għandhom jimmonitorjaw b’mod effettiv ix-
xogħol tal-Korpi Notifikati. L-għoti lill-MDCG tar-responsabbiltà li jannulla s-sospensjoni 
ta’ Korp Notifikat se jżid is-sorveljanza tagħhom.

Emenda 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’
gwida li l-għan tagħha huwa li tiżgura l-
implimentazzjoni effikaċi u armonizzata 
ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari 
rigward l-għażla u l-monitoraġġ ta’ korpi 
notifikati, rigward l-applikazzjoni tar-
rekwiżiti ta’ sikurezza u prestazzjoni 
ġenerali u rigward it-twettiq tal-
evalwazzjoni klinika li jagħmlu l-
manifatturi u l-valutazzjoni li jagħmlu l-
korpi notifikati;

(c) li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’
gwida li l-għan tagħha huwa li tiżgura l-
implimentazzjoni effikaċi u armonizzata 
ta’ dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG huwa parti kruċjali tal-qafas regolatroju. Għalhekk il-kompitu tiegħu għandu jiġi 
deskritt f’iktar dettall.
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Emenda 326
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) li jgħin lill-Kummissjoni sabiex 
tipprovdi deskrizzjoni ġenerali tad-dejta 
ta’ viġilanza u l-attivitajiet ta’ sorveljanza 
tas-suq, inkluż kwalunkwe miżura 
preventiva għal ħarsien tas-saħħa li 
tittieħed, kull 6 xhur.  Din l-informazzjoni 
għandha tkun aċċessibbli permezz tal-
bank tad-dejta Ewropew fl-Artikolu 75;

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. Billi din l-informazzjoni teħtieġ 
immaniġġjar sensittiv, l-MDCG huwa l-forum xieraq sabiex jipprovdi din l-informazzjoni 
għall-Bank tad-Dejta Ewropew

Emenda 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li jagħti l-pariri u jgħin lill-
Kummissjoni, meta din titlob l-għajnuna, 
fil-valutazzjoni ta’ kull kwistjoni marbuta 
mal-implimentazzjoni ta’ dan ir-
Regolament;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG huwa parti kruċjali tal-qafas regolatroju. Għalhekk il-kompitu tiegħu għandu jiġi 
deskritt f’iktar dettall.
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Emenda 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jikkontribwixxi għall-prattika 
amministrattiva armonizzata rigward l-
apparati mediċi dijanjostiċi in vitro fl-
Istati Membri.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG huwa parti kruċjali tal-qafas regolatroju. Għalhekk il-kompitu tiegħu għandu jiġi 
deskritt f’iktar dettall.

Emenda 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1 – punti fa sa fk (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) li jissorvelja b’mod kontinwu l-
progress tekniku b’mod partikolari fil-
qasam tal-apparat li jiddaħħlu f’xi parti 
tal-ġisem u jiġi vvalutat jekk ir-rekwiżiti 
essenzjali dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni pprovduti f’dan ir-
Regolament humiex xierqa sabiex jiġu 
żgurati s-sikurezza u l-prestazzjoni tal-
apparat mediku u tiġi identifikata l-ħtieġa 
li jiġi emendat l-Anness 1; 
(fb) li jiżviluppa  linji gwida dwar provi 
kliniċi ta’ ċerti apparati mediċi 
(fc) li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’
standards tal-apparat mediku;
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(fd) li jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-
Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi Komuni (STK)
(fe) li jiżviluppa u jżomm qafas għal 
programm Ewropew ta’ sorveljanza tas-
suq;
(ff) li jiżviluppa rekwiżiti minimi dwar 
sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità għall-
awtoritajiet nazzjonali ta’ sorveljanza tas-
suq.
(fg) li jorganizza proġetti ta’ ttestjar 
konġunti u tas-sorveljanza tas-suq;
(fh) li jorganizza programmi tekniċi u 
skambji ta’ uffiċjali nazzjonali dwar is-
sorveljanza tas-suq, dwar il-ħatra ta’
korpi notifikati u l-monitoraġġ u dwar l-
investigazzjonijiet kliniċi;
(fi) li jorganizza kampanji ta’
informazzjoni u programmi ta’ żjarat 
konġunti;
(fj) li jipprovdi opinjoni dwar l-
applikazzjoni ta’ kriterji ta’
klassifikazzjoni stabbiliti fl-Anness VII 
dwar apparat, jew kategorija jew grupp ta’
apparati partikolari skont l-Artikolu 41(3) 
fi żmien sitt xhur;
(fk) li jipprovdi, fuq talba tal-
Kummissjoni, opinjoni dwar il-
klassifikazzjoni ta’ apparat, jew kategorija 
jew grupp ta’ apparati skont l-Artikolu
41(4). 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG huwa parti kruċjali tal-qafas regolatroju. Għalhekk il-kompitu tiegħu għandu jiġi 
deskritt f’iktar dettall.

Emenda 330
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 77a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 77a

Kumitat Konsultattiv

Il-Kumitat Konsultattiv stabbilit skont il-
kundizzjonijiet u t-termini definiti fl-
Artikolu 78a tar-Regolament (UE)[Ref. 
ta’ Regolament futur dwar l-apparat 
mediku] għandu jwettaq il-kompiti 
assenjati lilu minn dan ir-Regolament.  

Or. en

Emenda 331
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jwettqu t-testijiet xierqa fuq kampjuni 
ta’ apparati tal-klassi D jew qatet ta’
apparati tal-klassi D immanifatturati, kif 
stipulat fit-Taqsima 5.7 tal-Anness VIII u 
fit-Taqsima 5.1 tal-Anness X;

(b) li jwettqu t-testijiet xierqa fil-
laboratorju fuq kampjuni ta’ apparati tal-
klassi D jew qatet ta’ apparati tal-klassi D 
immanifatturati, kif stipulat fit-Taqsima 5.7 
tal-Anness VIII u fit-Taqsima 5.1 tal-
Anness X;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li għandu jkun ittestjar li jsir fil-laboratorju u mhux biss "test ta’ dokumentazzjoni"

Emenda 332
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt b
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jwettqu t-testijiet xierqa fuq kampjuni 
ta’ apparati tal-klassi D jew qatet ta’
apparati tal-klassi D immanifatturati, kif 
stipulat fit-Taqsima 5.7 tal-Anness VIII u 
fit-Taqsima 5.1 tal-Anness X;

(b) li jwettqu t-testijiet xierqa fuq kampjuni 
ta’ apparati tal-klassi D fuq talba ta’
awtoritajiet kompetenti fuq kampjuni 
miġbura waqt attivitajiet ta’ sorveljanza 
tas-suq skont l-Artikolu 65 u ta’ korpi 
notifikati fuq kampjuni miġbura waqt 
spezzjonijiet mhux imħabbra skont l-
Anness VIII tat-Taqsima 4.4;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ittestjar tar-rilaxx tal-qatet fuq kampjuni magħżula mill-manifattur isir skont il-valutazzjoni 
tal-impatt tal-ebda valur prattiku sabiex tiġi żgurata s-sikurezza tal-pazjenti. Il-kontroll 
permezz ta’ ttestjar effettiv ta’ kampjuni fis-suq, barra mill-faċilitajiet tal-manifattur, għandu 
jkun kosteffikaċi u ma jeħtieġx riżorsi addizzjonali. L-ispostament minn kontroll tar-rilaxx tal-
qatet lejn kontroll mhux imħabbar ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni jiskopri aħjar każijiet ta’
frodi, prodotti ffalsifikati u difettużi u jiżgura sistema kosteffikaċi ta’ kontroll.

Emenda 333
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) li jagħtu pariri tekniċi rigward l-iżjed
żviluppi ġodda ta’ apparati speċifiċi, jew 
ta’ kategorija jew grupp ta’ apparati;

(d) li jagħtu pariri xjentifiċi u assistenza 
teknika rigward id-definizzjoni tal-iżjed
żviluppi ġodda ta’ apparati speċifiċi, jew 
ta’ kategorija jew grupp ta’ apparati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Test imtejjeb u definizzjoni iktar ċara tal-kompiti tal-Laboratorji ta’ Referenza

Emenda 334
Peter Liese
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Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’
metodi xierqa ta’ ttestjar u analiżi li jiġu 
applikati fil-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità u tas-sorveljanza tas-suq;

(f) li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’
metodi xierqa ta’ ttestjar u analiżi li jiġu 
applikati fil-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-
konformità, b’mod partikolari għall-
verifika tal-qatet tal-apparat tal-klassi D u
għas-sorveljanza tas-suq

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kompitu tal-Laboratorji ta’ Referenza li jkunu responsabbli wkoll għall-verifika tal-qatet 
tal-klassi D IVD trid tiġi deskritta fl-Artikolu 78.

Emenda 335
Peter Liese, Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’
standards fuq livell internazzjonali;

(i) li jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni (STK) 
kif ukoll ta’ standards internazzjonali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Laboratorji ta’ Referenza għandu jkollhom l-għarfien, l-esperjenza u l-ħiliet tekniċi xierqa 
sabiex jikkontribwixxu għall-iżvilupp tas-STK. Titjib fit-test.

Emenda 336
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 3 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) li jkollhom persunal ikkwalifikat kif 
jixraq li jkollu biżżejjed għarfien u 
esperjenza fil-qasam tal-apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro li jkunu magħżula li 
jaħdmu fuqhom;

(a) li jkollhom persunal ikkwalifikat kif 
jixraq li jkollu biżżejjed għarfien u 
esperjenza fil-qasam tal-apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro li jkunu magħżula li 
jaħdmu fuqhom;

l-għarfien u esperjenza xierqa għandhom 
ikunu bbażati fuq
- esperjenza fl-assistenza ta’ IVDs ta’
riskju għoli u fit-twettiq ta’ testijiet 
rilevanti fil-laboratorju;
- għarfien profond ta’ apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro ta’ riskju għoli u t-
teknoloġiji rilevanti;
- prova ta’ esperjenza fil-laboratorju 
f’wieħed mill-oqsma li ġejjin: laboratorji 
tal-ittestjar jew tal-ikkalibrar, awtorità jew 
istituzzjoni ta’ sorveljanza, laboratorju ta’
referenza nazzjonali għall-apparat tal-
klassi D, il-kontroll tal-kwalità tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro, l-iżvilupp ta’
materjali ta’ referenza għall-IVDs, il-
kalibrazzjoni ta’ apparat mediku 
dijanjostiku;  laboratorji jew banek tad-
demm li jivvalutaw b’mod sperimentali u 
jużaw IVDs ta’ riskju għoli jew, fejn 
applikabbli, jimmanifatturawhom 
internament; 
- għarfien u esperjenza dwar l-ittestjar tal-
prodotti jew il-qatet, verifiki tal-kwalità, 
tfassil, manifattura u użu ta’ IVDs;
- għarfien tar-riskji għas-saħħa li 
jiffaċċjaw il-pazjenti, l-imsieħba tagħhom 
u r-riċevituri tad-
donazzjonijiet/preparazzjonijiet tad-
demm/organi/tessuti assoċjati mal-użu u, 
b’mod partikolari, il-funzjonament ħażin 
ta’ IVDs ta’ riskju għoli;
- l-għarfien ta’ dan ir-Regolament u tal-
liġijiet, ir-regoli u l-linji gwida 
applikabbli, għarfien tal-
Ispeċifikazzjonijiet Tekniċi Komuni 
(STK), standards armonizzati applikabbli, 
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rekwiżiti speċifiċi għall-prodott u 
dokumenti ta’ gwida rilevanti;
- parteċipazzjoni fi skemi rilevanti ta’
valutazzjoni tal-kwalità interni u esterni 
organizzati minn organizzazzjonijiet 
internazzjonali jew nazzjonali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti dwar il-laboratorji ta’ referenza jridu jiġu deskritti b’mod ċar.

Emenda 337
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fil-każ li korpi notifikati jew Stati 
Membri jitolbu l-għajnuna xjentifika jew 
teknika jew opinjoni xjentifika mingħand 
laboratorju ta’ referenza tal-UE, dawn
jistgħu jintalbu jħallsu tariffi biex ikopru 
bis-sħiħ jew parzjalment l-ispejjeż li jkun 
għamel il-laboratorju biex wettaq il-
kompitu mitlub minnu skont sett ta’
termini u kundizzjonijiet predeterminati u 
trasparenti.

5. Fil-każ li korpi notifikati jew Stati 
Membri jitolbu l-għajnuna xjentifika jew 
teknika jew opinjoni xjentifika mingħand 
laboratorju ta’ referenza tal-UE, dawn
għandhom jintalbu jħallsu tariffi biex 
ikopru bis-sħiħ l-ispejjeż li jkun għamel il-
laboratorju biex wettaq il-kompitu mitlub 
minnu skont sett ta’ termini u 
kundizzjonijiet predeterminati u 
trasparenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tariffi għandhom ikopru bis-sħiħ l-ispejjeż sabiex jiġi evitat it-tagħwiġ tal-kompetizzjoni 
bejn il-laboratorji ta’ referenza

Emenda 338
Dagmar Roth-Behrendt



PE510.755v01-00 84/117 AM\936067MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 79 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iwettqu l-miżuri kollha xierqa 
biex jinkoraġġixxu l-istabbiliment ta’
reġistri għal tipi speċifiċi ta’ apparati biex 
jinġabru l-esperjenzi ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni marbuta mal-użu ta’
dawn l-apparati. Dawn ir-reġistri 
għandhom jikkontribwixxu għall-
evalwazzjoni indipendenti tas-sikurezza fit-
tul u tal-prestazzjoni tal-apparati.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iwettqu l-miżuri kollha xierqa 
biex jiżguraw l-istabbiliment ta’ reġistri 
għal apparati dijanjostiċi in vitro biex 
jinġabru l-esperjenzi ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni marbuta mal-użu ta’
dawn l-apparati. għandhom jiġu stabbiliti 
b’mod sistematiku reġistri tal-klassi C u D 
Dawn ir-reġistri għandhom 
jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni 
indipendenti tas-sikurezza fit-tul u tal-
prestazzjoni tal-apparati.

Or. en

Emenda 339
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 9 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu IX Kapitolu X
 Il-kunfidenzjalità, il-protezzjoni tad-dejta, 
il-finanzjament, il-penali

Il-kunfidenzjalità, il-protezzjoni tad-dejta, 
il-finanzjament, il-penali

Or. en

Emenda 340
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara 
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għall-possibbiltà li l-Istati Membri jimponu 
t-tariffi għall-attivitajiet stipulati f’dan ir-
Regolament, b’kundizzjoni li l-livell tat-
tariffi jkun stabbilit b’mod trasparenti u 
abbażi tal-prinċipji tal-irkupru tal-ispejjeż. 
Dawn għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
mill-inqas tliet xhur qabel ma jiġu adottati 
l-istruttura u l-livell tat-tariffi.

għall-possibbiltà li l-Istati Membri jimponu 
t-tariffi għall-attivitajiet stipulati f’dan ir-
Regolament, b’kundizzjoni li l-livell tat-
tariffi jkun kumparabbli u stabbilit b’mod 
trasparenti u abbażi tal-prinċipji tal-irkupru 
tal-ispejjeż. Dawn għandhom jinfurmaw 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
mill-inqas tliet xhur qabel ma jiġu adottati 
l-istruttura u l-livell tat-tariffi.

Or. en

Emenda 341
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
dispożizzjonijiet dwar il-penali li japplikaw 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom iwettqu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali stipulati jridu jkunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa [tliet xhur qabel id-data tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
dispożizzjonijiet dwar il-penali li japplikaw 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom iwettqu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati u jkunu dissważivi biżżejjed. 
Il-penali stipulati jridu jkunu effettivi, 
proporzjonati u dissważivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa [tliet 
xhur qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament] u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien b’kull emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

Or. en

Emenda 342
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
dispożizzjonijiet dwar il-penali li japplikaw 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom iwettqu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-pieni previsti għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi. 
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa [tliet xhur qabel id-data tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
dispożizzjonijiet dwar il-penali li japplikaw 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom iwettqu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-pieni previsti għandhom 
ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.
In-natura dissważiva tal-penali se tiġi 
stabbilita skont il-qligħ li jsir bħala 
konsegwenza tal-ksur li jseħħ. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-
dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa [tliet 
xhur qabel id-data tal-applikazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament] u għandhom jinnotifikawha 
mingħajr dewmien b’kull emenda 
sussegwenti li taffettwahom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Bil-għan li tiskoraġġixxi mġiba frawdulenti u tiggarantixxi l-effikaċja tagħha, il-penali 
għandha tkun nettament superjuri għall-qligħ li jsir mill-manifattur bħala konsegwenza tal-
ksur jew tal-frodi li jseħħ.

Emenda 343
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Kapitolu 10 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu X Kapitolu XI

Dispożizzjonijiet Finali Dispożizzjonijiet Finali

Or. en

Emenda 344
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu japplika minn [ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ].

2. Għandu japplika minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ].

Or. en

Emenda 345
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 6 – punt 6.1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-prestazzjoni klinika, bħalma huma s-
sensittività dijanjostika, l-ispeċifiċità 
dijanjostika, il-valur ta’ previżjoni pożittiv 
u negattiv, il-proporzjon tal-probabbiltajiet, 
il-valuri mistennija f’popolazzjonijiet 
normali jew affettwati.

(b) il-prestazzjoni klinika, inklużi miżuri 
ta’ validità klinika bħalma huma s-
sensittività dijanjostika, l-ispeċifiċità 
dijanjostika, il-valur ta’ previżjoni pożittiv 
u negattiv, il-proporzjon tal-probabbiltajiet, 
il-valuri mistennija f’popolazzjonijiet 
normali jew affettwati; u, fejn ikun xieraq, 
miżuri ta’ utilità klinika. F’każ ta’ testijiet 
dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi, hija 
meħtieġa evidenza tal-utilità klinika tal-
apparat għall-fini previst (għażla tal-
pazjenti b’kundizzjoni li tkun ġiet 
dijanjostikata minn qabel jew 
predispożizzjoni eliġibbli għal terapija 
mmirata). Għal testijiet dijanjostiċi għal 
finijiet terapewtiċi, il-manifattur għandu 
jipprovdi evidenza klinika relatata mal-
impatt ta’ test pożittiv jew negattiv fuq (1) 
il-kura tal-pazjenti u (2) ir-riżultati tas-
saħħa, meta jintuża skont l-istruzzjonijiet 
bl-intervent terapewtiku ddikjarat.

Or. en
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Emenda 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Proposta għal regolament
Anness I – parti II – punt 7 – punt 7.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7.3. L-apparati għandhom ikunu ddisinnjati 
u mmanifatturati b’tali mod li jnaqqsu 
kemm jista’ jkun u sa fejn ikun xieraq, ir-
riskji mis-sustanzi li jistgħu jnixxu jew 
jillikjaw mill-apparat. Għanda tingħata 
attenzjoni speċjali lis-sustanzi li huma 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni, skont il-Parti 3 tal-
Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar 
il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-
imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li 
jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE 
u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament
(KE) Nru 1907/2006, u lis-sustanzi li 
għandhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrina li għalihom hemm evidenza 
xjentifika ta’ effetti serji probabbli għas-
saħħa tal-bniedem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tillimita l-attenzjoni speċjali li għandha tingħata għas-sustanzi li għandhom 
proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrina għal dawk identifikati taħt ir-REACH.  Dan huwa 
restrittiv wisq. Il-kriterji tal-Kummissjoni li ġejjin dwar is-sustanzi li għandhom proprjetajiet
li jfixklu s-sistema endokrina, pereżempju, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll. 
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Emenda 347
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 1 – punt II – punt 16a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16a. L-apparat maħsub għall-awtottestjar 
jgħin lill-konsumaturi jaċċedu għal 
informazzjoni dwar saħħithom. 
Madankollu, in-nuqqas ta’ konsulenza 
tajba dwar l-użu ta’ apparat għall-
awtottestjar – bħal teħid ta’ kampjuni, il-
qari u l-interpretazzjoni tar-riżultati –
jista’ jwassal għal avvenimenti trawmatiċi 
u jista’ jagħmel ħsara lill-utenti. 
Għalhekk, l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw konsulenza xierqa mwettqa minn 
persuni ammessi għall-professjoni medika 
skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali 
applikabbli qabel l-użu ta’ apparat tal-
awtottestjar bħal dan li jiġi mmanifatturat 
sabiex isiru testijiet għall-iskoperta ta’
mard kroniku u li jiġi trażmess.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teħid ta’ kampjuni, il-qari u l-interpretazzjoni tar-riżultati huma proċeduri li jippermettu 
mmaniġġjar u manuvri difettużi meta jitwettqu minn persuni mhux professjonisti. L-
awtottestjar jagħmel sens meta jkun parti minn ġestjoni multidixxiplinari koerenti ta’
kundizzjoni medika. Mingħajr konsulenza tajba mingħand tabib, ċertu persuni jistgħu 
jikkunsidraw l-informazzjoni magħmula disponibbli mill-aparat tal-awtottestjar bħala eżatta. 
Konsulenza tajba tista’ tgħin ukoll fit-tnaqqis tar-riskju possibbli ta’ abbuż, pereżempju 
pressjoni jew sfurzar minn sieħeb jew impjegatur.

Emenda 348
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 17 – punt 17.1 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull apparat għandu jkun akkumpanjat 
mill-informazzjoni meħtieġa biex 
jidentifika l-apparat u l-manifattur tiegħu, u 
jikkomunika lill-utent, professjonali jew 
mhux professjonali, jew persuna oħra, 
informazzjoni marbuta mas-sikurezza u 
mal-prestazzjoni tal-apparat, skont ir-
rilevanza. Din l-informazzjoni tista’ tidher 
fuq l-apparat innifsu, fuq l-imballaġġ jew 
fl-istruzzjonijiet għall-użu, filwaqt li jitqies 
dan li ġej:

Kull apparat għandu jkun akkumpanjat 
mill-informazzjoni meħtieġa biex 
jidentifika l-apparat u l-manifattur tiegħu, u 
jikkomunika lill-utent, professjonali jew 
mhux professjonali, jew persuna oħra, 
informazzjoni marbuta mas-sikurezza u 
mal-prestazzjoni tal-apparat, skont ir-
rilevanza. Din l-informazzjoni tista’ tidher 
fuq l-apparat innifsu, fuq l-imballaġġ jew 
fl-istruzzjonijiet għall-użu, u għandha 
tkun disponibbli fuq l-websajt tal-
manifattur filwaqt li jitqies dan li ġej:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni attwali ta’ tikketta ma tinkludix it-testijiet li jiġu żviluppati fil-laboratorju. Ir-
riċeviturii tar-riżultati ġġenerati minn dawn l-apparati għandu jkollhom l-istess aċċess għall-
informazzjoni inkluża fuq it-tikketta bħall-utenti ta’ apparati oħra tal-IVD.

Emenda 349
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 17 – punt 17.2 – paragrafu 1 – punt xv

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(xv) Jekk l-apparat huwa maħsub għal użu 
wieħed, għandha tingħata indikazzjoni ta’
dan. L-indikazzjoni ta’ użu waħdieni tal-
manifatturi għandha tkun konsistenti 
madwar l-Unjoni;

(xv) Jekk l-apparat huwa maħsub għal użu 
wieħed, għandha tingħata indikazzjoni ta’
dan. Il-manifattur għandu jipprovdi 
evidenza biżżejjed li l-apparat ma jistax 
jiġi riproċessat b’mod sikur. L-
indikazzjoni ta’ użu waħdieni tal-
manifatturi għandha tkun konsistenti 
madwar l-Unjoni;

Or. en
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Emenda 350
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 17 – punt 17.3 – punt 17.3.1 – punt ii – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-funzjoni tiegħu (pereżempju l-iskrinjar, 
il-monitoraġġ, id-dijanjożi jew l-għajnuna 
fid-dijanjożi);

- il-funzjoni tiegħu (pereżempju l-iskrinjar, 
il-monitoraġġ, id-dijanjożi jew l-għajnuna 
fid-dijanjożi, il-pronjożi, it-testijiet 
dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi);

Or. en

Emenda 351
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 17 – punt 17.3 – punt 17.3.1 – punt ii – inċiż 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-għat-testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi, il-popolazzjoni fil-mira 
rilevanti u l-indikazzjonijiet għall-użu bl-
informazzjoni terapewtika assoċjata.

Or. en

Emenda 352
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 17 – punt 17.3 – punt 17.3.1 – punt xii – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jekk l-apparat ikun maħsub għal użu 
waħdieni, għandha tingħata indikazzjoni 
ta’ dan. L-indikazzjoni ta’ użu waħdieni 
tal-manifatturi għandha tkun konsistenti 
madwar l-Unjoni;

jekk l-apparat ikun maħsub għal użu 
waħdieni, għandha tingħata indikazzjoni 
ta’ dan. Il-manifattur għandu jipprovdi 
evidenza biżżejjed li l-apparat ma jistax 
jiġi riproċessat b’mod sikur. L-
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indikazzjoni ta’ użu waħdieni tal-
manifatturi għandha tkun konsistenti 
madwar l-Unjoni;

Or. en

Emenda 353
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 17 – punt 17.3 – punt 17.3.1 – punt xii – inċiż 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jekk l-apparat jista’ jerġa’ jintuża, għandha 
tingħata informazzjoni dwar il-proċessi 
xierqa li jippermettu l-użu mill-ġdid, 
inklużi t-tindif, id-diżinfettar, id-
dekontaminazzjoni, l-imballaġġ u fejn 
rilevanti, il-metodu vvalidat ta’
sterilizzazzjoni mill-ġdid. Għandha 
tingħata informazzjoni biex wieħed ikun 
jista’ jidentifika meta l-apparat ma 
għandux jibqa’ jintuża, eż. sinjali ta’
degradazzjoni materjali jew l-għadd 
massimu ta’ drabi li l-apparat jista’
jintuża.

jekk l-apparat jista’ jerġa’ jintuża, għandha 
tingħata informazzjoni dwar il-proċessi 
xierqa li jippermettu l-użu mill-ġdid, 
inklużi t-tindif, id-diżinfettar, id-
dekontaminazzjoni, l-imballaġġ, l-għadd 
massimu ta’ drabi li jista’ jerġa’ jintuża 
mill-ġdid u fejn rilevanti, il-metodu 
vvalidat ta’ sterilizzazzjoni mill-ġdid. 
Għandha tingħata informazzjoni biex 
wieħed ikun jista’ jidentifika meta l-
apparat ma għandux jibqa’ jintuża, eż. 
sinjali ta’ degradazzjoni materjali.

Or. en

Emenda 354
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 2 – parti 1 – punt 1.1 – punt c – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) il-funzjoni tiegħu (pereżempju l-
iskrinjar, il-monitoraġġ, id-dijanjożi jew l-
għajnuna fid-dijanjożi);

(ii) il-funzjoni tiegħu (pereżempju l-
iskrinjar, il-monitoraġġ, id-dijanjożi jew l-
għajnuna fid-dijanjożi, il-pronjożi, it-
testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi);
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Or. en

Emenda 355
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 1 – punt 1.1 – punt c – punt viiia (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(viiia) għat-testijiet dijanjostiċi għal 
finijiet terapewtiċi, il-popolazzjoni fil-mira 
rilevanti u l-indikazzjonijiet għall-użu bl-
informazzjoni terapewtika assoċjata.

Or. en

Emenda 356
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 6 – paragrafu 2 – punt 6.1 – punt 6.2 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Ir-rapport dwar il-provi kliniċi msemmi 
fit-Taqsima 3 tal-Anness XII għandu jkun 
inkluż u/jew ikun hemm referenza sħiħa 
għalih fid-dokumentazzjoni teknika.

Ir-rapport dwar il-provi kliniċi msemmi fit-
Taqsima 3 tal-Anness XII għandu jkun 
inkluż u jkun hemm referenza sħiħa għalih 
fid-dokumentazzjoni teknika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapport dwar l-Istudju tal-Evidenza Klinika għandu jkun inkluż kompletament fid-
dokumentazzjoni teknika

Emenda 357
Margrete Auken
f’isem il-Grupp Verts/ALE
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Proposta għal regolament
Anness 2 – punt 7 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Aċċess pubbliku għad-dokumentazzjoni 
teknika
Id-dokumentazzjoni teknika u l-evidenza 
klinika sottomessi minn manifatturi lil 
korpi notifikati għandhom isiru 
disponibbli għall-pubbliku

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-iżvelar ta’ dokumentazzjoni teknika u evidenza klinika huwa meħtieġ li jiġi żgurat li l-
prodotti jkunu sikuri u li jaħdmu tajjeb.

Emenda 358
Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 3 – punt 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Referenzi għall-istandards armonizzati 
rilevanti jew is-STK użati li hija 
ddikjarata l-konformità magħhom;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-istandards armonizzati u l-partijiet applikati tal-istandards issir fid-
dokumentazzjoni teknika u tista’ tiġi eżaminata mill-awtoritajiet pubbliċi mal-oġġetti kollha 
ta’ evidenza. Il-ħtieġa kontinwa għal tibdil permezz tal-aġġornament tal-istandards fid-
dikjarazzjoni ta’ konformità tista’ tkun enormi – mingħajr ma tiġġenera l-ebda valur żejjed 
dwar is-sikurezza tal-pazjenti jew is-sikurezza tal-apparati b’mod ġenerali. Dan huwa piż 
enormi għall-manifatturi u għalhekk għandha titħassar sabiex tiġi evitata burokrazija żejda.

Emenda 359
Margrete Auken
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f’isem il-Grupp Verts/ALE

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – paragrafu 1 – punt 18a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18a. Dokumentazzjoni teknika sħiħa u r-
rapport tal-prestazzjoni klinika.

Or. en

Emenda 360
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-istruttura organizzattiva u l-karigi, ir-
responsabbiltajiet u l-awtorità tal-
maniġment superjuri tagħha u ta’ persunal 
ieħor li jkollu influwenza fuq il-
prestazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet ta’
valutazzjoni tal-konformità għandhom 
ikunu ddokumentati b’mod ċar.

L-istruttura organizzattiva u l-karigi, ir-
responsabbiltajiet u l-awtorità tal-
maniġment superjuri tagħha u ta’ persunal 
ieħor li jkollu influwenza fuq il-
prestazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet ta’
valutazzjoni tal-konformità għandhom 
ikunu ddokumentati b’mod ċar. Din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 361
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.3a. Il-korp notifikat għandu jipprovdi 
evidenza lill-awtorità nazzjonali li ma 
hemmx konflitti ta’ interess fil-konformità 
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mal-punt 1.2.3. L-awtorità nazzjonali 
għandha tirraporta lill-Kummissjoni 
darbtejn f’sena bi trasparenza sħiħa.

Or. en

Emenda 362
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.6. Il-korp notifikat għandu jiżgura u 
jiddokumenta li l-attivitajiet tas-sussidjarji 
jew is-sottokuntratturi tiegħu, jew ta’
kwalunkwe korp assoċjat, ma 
jaffettwawlux l-indipendenza, l-
imparzjalità jew l-oġġettività tal-attivitajiet 
ta’ valutazzjoni tal-konformità.

1.2.6. Il-korp notifikat għandu jiżgura u 
jiddokumenta li l-attivitajiet tas-sussidjarji 
jew is-sottokuntratturi tiegħu, jew ta’
kwalunkwe korp assoċjat, ma 
jaffettwawlux l-indipendenza, l-
imparzjalità jew l-oġġettività tal-attivitajiet 
ta’ valutazzjoni tal-konformità.

Il-korp notifikat għandu jipprovdi 
evidenza tal-konformità tiegħu ma’ dan il-
punt lill-awtorità nazzjonali.

Or. en

Emenda 363
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 1 – punt 1.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-persunal ta’ korp notifikat għandu 
josserva s-segretezza professjonali rigward 
kull informazzjoni li tinkiseb fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament, 
minbarra fir-rigward tal-awtoritajiet 
nazzjonali li huma responsabbli mill-korpi 
notifikati, tal-awtoritajiet kompetenti jew 
tal-Kummissjoni. Id-drittijiet ta’ proprjetà 

Il-persunal ta’ korp notifikat għandu 
josserva s-segretezza professjonali rigward 
kull informazzjoni li tinkiseb fit-twettiq tal-
kompiti tagħhom skont dan ir-Regolament,
f’każijiet ġustifikati biss u minbarra fir-
rigward tal-awtoritajiet nazzjonali li huma 
responsabbli mill-korpi notifikati, tal-
awtoritajiet kompetenti jew tal-
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għandhom jiġu protetti. Għaldaqstant, il-
korp notifikat għandu jkollu l-proċeduri 
dokumentati stabbiliti.

Kummissjoni. Id-drittijiet ta’ proprjetà 
għandhom jiġu protetti. Għaldaqstant, il-
korp notifikat għandu jkollu l-proċeduri 
dokumentati stabbiliti.

Meta l-informazzjoni u d-dejta jintalbu 
mill-pubbliku jew minn professjonisti tal-
kura tas-saħħa, il-korp notifikat għandu 
jagħmel disponibbli għall-pubbliku r-
raġunijiet għalfejn dik l-informazzjoni 
hija soġġetta għas-segretezza.

Or. en

Emenda 364
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6.1. Il-korp notifikat għandu jieħu sehem, 
jew jiżgura li l-persunal tal-valutazzjoni 
tiegħu jkun infurmat dwar l-attivitajiet 
rilevanti għall-istandardizzazzjoni u dwar 
l-attivitajiet tal-grupp ta’ koordinazzjoni 
tal-korp notifikat, u li l-persunal tal-
valutazzjoni u li jieħu d-deċiżjonijiet ikun 
infurmat dwar id-dokumenti dwar il-
leġiżlazzjoni, il-gwida u l-aħjar prattika 
adottati fil-qafas ta’ dan ir-Regolament.

1.6.1. Il-korp notifikat għandu jieħu sehem, 
jew jiżgura li l-persunal tal-valutazzjoni 
tiegħu jkun infurmat dwar l-attivitajiet 
rilevanti għall-istandardizzazzjoni u dwar 
l-attivitajiet tal-grupp ta’ koordinazzjoni 
tal-korp notifikat, u li l-persunal tal-
valutazzjoni u li jieħu d-deċiżjonijiet ikun 
infurmat dwar id-dokumenti dwar il-
leġiżlazzjoni, il-gwida u l-aħjar prattika 
adottati fil-qafas ta’ dan ir-Regolament. Il-
korp notifikat għandu jżomm rekord tal-
azzjonijiet li jieħu biex jinforma lill-
persunal tiegħu.

Or. en

Emenda 365
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan jeħtieġ id-disponibbiltà ta’ għadd 
suffiċjenti ta’ persunal fi ħdan l-
organizzazzjoni li jkollhom għarfien 
xjentifiku, u biżżejjed esperjenza u 
għarfien biex jivvalutaw il-funzjonalità 
medika u l-prestazzjoni tal-apparati li 
dwarhom ikun ġie notifikat, filwaqt li 
jitqiesu r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u, 
b’mod partikolari, dawk preskritti fl-
Anness I.

Dan jeħtieġ id-disponibbiltà permanenti
ta’ għadd suffiċjenti ta’ persunal fi ħdan l-
organizzazzjoni li jkollhom għarfien 
xjentifiku, u biżżejjed esperjenza u 
għarfien biex jivvalutaw il-funzjonalità 
medika u l-prestazzjoni tal-apparati li 
dwarhom ikun ġie notifikat, filwaqt li 
jitqiesu r-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u, 
b’mod partikolari, dawk preskritti fl-
Anness I.

Or. en

Emenda 366
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.2. Fl-organizzazzjoni ta’ korp notifikat 
irid ikun hemm dejjem, u għal kull 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità u 
għal kull tip jew kategorija ta’ prodotti li 
ġie nnotifikat dwarhom, il-persunal 
amministrattiv, tekniku u xjentifiku li 
jkollu biżżejjed għarfien tekniku u l-
esperjenza rilevanti għall-apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro u t-teknoloġiji 
korrispondenti biex ikun jista’ jwettaq il-
kompiti ta’ valutazzjoni tal-konformità, li 
jinkludu l-valutazzjoni tad-dejta klinika.

3.1.2. Fl-organizzazzjoni ta’ korp notifikat 
irid ikun hemm dejjem, u għal kull 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità u 
għal kull tip jew kategorija ta’ prodotti li 
ġie nnotifikat dwarhom, il-persunal 
amministrattiv, tekniku u xjentifiku li 
jkollu biżżejjed għarfien farmakoloġiku, 
mediku u tekniku u l-esperjenza rilevanti 
għall-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u 
t-teknoloġiji korrispondenti biex ikun jista’
jwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-
konformità, li jinkludu l-valutazzjoni tad-
dejta klinika.

Or. en

Emenda 367
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.3a. Il-korp notifikat għandu jagħmel 
disponibbli l-lista tal-persunal tiegħu u 
tal-kompetenza tagħhom għall-
Kummissjoni u, fuq talba, għal partijiet 
oħra. Din il-lista għandha tinżamm 
aġġornata.

Or. en

Emenda 368
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – inċiż 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- tal-inqas tliet snin ta esperjenza xierqa 
fil-qasam tal-valutazzjonijiet tal-
konformità f’korp notifikat,

Or. en

Emenda 369
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.4. Il-korpi notifikati għandu jkollhom 
disponibbli l-persunal bl-għarfien kliniku. 
Dan il-persunal għandu jiddaħħal fil-
proċess tat-teħid tad deciżjonijiet b’mod 
regolari biex:

3.2.4. Esperti kliniċi: il-korpi notifikati 
għandu jkollhom disponibbli, fuq bażi 
permanenti, persunal b’għarfien fit-tfassil 
tal-investigazzjoni klinika, f-listatistika 
medika, fil-ġestjoni tal-pazjenti kliniċi, fil-
Prassi Klinika Tajba fil-qasam tal-istudji 
dwar il-prestazzjoni klinika u l-
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farmakoloġija. Dan il-persunal għandu 
jiddaħħal fil-proċess tat-teħid tad 
deciżjonijiet b’mod regolari biex:

Or. en

Emenda 370
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

jidentifika meta jkun meħtieġ għarfien 
speċjalizzat biex tiġi vvalutata l-
evalwazzjoni klinika mwettqa mill-
manifattur u jidentifika l-esperti rilevanti 
kkwalifikati;

jidentifika meta jkun meħtieġ għarfien 
speċjalizzat biex jiġu vvalutati l-pjanijiet 
tal-istudji dwar il-prestazzjoni u l-
evalwazzjoni klinika mwettqa mill-
manifattur u jidentifika l-esperti rilevanti 
kkwalifikati;

Or. en

Emenda 371
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ikun jista’ jiddiskuti d-dejta klinika li jkun 
hemm fl-evalwazzjoni klinika tal-
manifattur mal-manifattur u ma’ esperti 
kliniċi esterni u jista’ jiggwida b’mod 
xieraq lill-esperti kliniċi esterni bl-istima 
tal-valutazzjoni klinika;

ikun jista’ jiddiskuti l-ħsieb wara t-tfassil 
tal-istudju ppjanat, il-pjanijiet tal-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika u l-għażla tal-
intervent tal-kontroll  mal-manifattur u 
ma’ esperti kliniċi esterni u jista’ jiggwida 
b’mod xieraq lill-esperti kliniċi esterni bl-
istima tal-valutazzjoni klinika;

Or. en
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Emenda 372
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – inċiż 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- ikun jista’ jikkontesta b’mod xjentifiku d-
dejta klinika ppreżentata, u r-riżultati tal-
valutazzjoni tal-esperti kliniċi esterni tal-
evalwazzjoni klinika tal-manifattur;

- ikun jista’ jikkontesta b’mod xjentifiku l-
pjanijiet tal-istudji dwar il-prestazzjoni 
klinika u d-dejta klinika ppreżentata, u r-
riżultati tal-valutazzjoni tal-esperti kliniċi 
esterni tal-evalwazzjoni klinika tal-
manifattur;

Or. en

Emenda 373
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jipprovdi fehim ta’ sustanzi attivi.

Or. en

Emenda 374
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.5. Il-persunal responsabbli mit-twettiq 
tar-reviżjoni relatata mal-prodott (eż. 
reviżjoni tad-dokumentazzjoni tad-disinjar, 
reviżjoni tad-dossier tekniku jew 
eżaminazzjoni tat-tip li tinkludi aspetti 
bħall-evalwazzjoni klinika, l-

3.2.5. Assessuri tal-prodotti: il-persunal 
responsabbli mit-twettiq tar-reviżjoni 
relatata mal-prodott (eż. reviżjoni tad-
dokumentazzjoni tad-disinjar, reviżjoni 
tad-dossier tekniku jew eżaminazzjoni tat-
tip li tinkludi aspetti bħall-evalwazzjoni 
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isterilizzazzjoni, il-validazzjoni tas-
softwer) għandu jkollu provi tal-kwalifiki li 
ġejjin:

klinika, l-isterilizzazzjoni, il-validazzjoni 
tas-softwer) għandu jkollu provi tal-
kwalifiki li ġejjin:

Or. en

Emenda 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.5. Il-persunal responsabbli mit-twettiq 
tar-reviżjoni relatata mal-prodott (eż. 
reviżjoni tad-dokumentazzjoni tad-disinjar, 
reviżjoni tad-dossier tekniku jew 
eżaminazzjoni tat-tip li tinkludi aspetti 
bħall-evalwazzjoni klinika, l-
isterilizzazzjoni, il-validazzjoni tas-
softwer) għandu jkollu provi tal-kwalifiki 
li ġejjin:

3.2.5. Il-persunal responsabbli mit-twettiq 
tar-reviżjoni relatata mal-prodott (eż. 
reviżjoni tad-dokumentazzjoni tad-disinjar, 
reviżjoni tad-dossier tekniku jew 
eżaminazzjoni tat-tip li tinkludi aspetti 
bħall-evalwazzjoni klinika, l-
isterilizzazzjoni, il-validazzjoni tas-
softwer) għandu jkollu kwalifiki xierqa 
ċċertifikati minn awtorità kompetenti ta’
Stat Membru. Kwalifiki xierqa huma, 
pereżempju:

Or. lt

Emenda 376
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.6. Il-persunal responsabbli mill-
awditjar tas-sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità 
tal-manifattur għandu jkollhom provi tal-
kwalifiki li ġejjin:

3.2.6. Awdituri: il-persunal responsabbli 
mill-awditjar tas-sistema ta’ ġestjoni tal-
kwalità tal-manifattur għandu jkollhom 
provi tal-kwalifiki li ġejjin:

Or. en
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Emenda 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.6 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.6. Il-persunal responsabbli mill-
awditjar tas-sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità 
tal-manifattur għandu jkollhom provi tal-
kwalifiki li ġejjin:

3.2.6. Il-persunal responsabbli mill-
awditjar tas-sistema ta’ ġestjoni tal-kwalità 
tal-manifattur għandu jkollhom kwalifiki 
xierqa ċċertifikati minn awtorità 
kompetenti ta’ Stat Membru. Kwalifiki 
xierqa huma, pereżempju:

Or. lt

Emenda 378
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.3.1. Il-korp notifikat għandu jkollu 
stabbilit proċess biex jiddokumenta b’mod 
sħiħ il-kwalifiki ta’ kull membru tal-
persunal involut fl-attivitajiet tal-
valutazzjoni tal-konformità u ta’ kif jilħaq 
il-kriterji ta’ kwalifikazzjoni msemmijin 
fit-Taqsima 3.2. Fejn, f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali, ma jistax jintwera b’mod 
sħiħ li ntlaħqu l-kriterji stabbiliti fit-
Taqsima 3.2, il-korp notifikat għandu 
b’mod xieraq jiġġustifika l-
awtorizzazzjoni ta’ dan il-membru tal-
persunal biex iwettaq attivitajiet speċifiċi 
ta’ valutazzjoni tal-konformità.

3.3.1. Il-korp notifikat għandu jkollu 
stabbilit proċess biex jiddokumenta b’mod 
sħiħ il-kwalifiki ta’ kull membru tal-
persunal involut fl-attivitajiet tal-
valutazzjoni tal-konformità u ta’ kif jilħaq 
il-kriterji ta’ kwalifikazzjoni msemmijin 
fit-Taqsima 3.2.

Or. en
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Emenda 379
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.4 – punt 3.4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4.(-1). Korp notifikat għandu jkollu 
persunal kompetenti u kompetenza 
interna permanenti, mhux biss fl-oqsma 
tekniċi marbuta mal-valutazzjoni tal-
pretazzjoni tal-apparati, iżda wkoll fis-
settur mediku. Għandu jkollhom il-
kapaċità li jevalwaw internament il-
kwalità tas-sottokuntratturi. Permezz ta’
deroga, japplikaw il-paragrafi li ġejjin.

3.4.1. Mingħajr ħsara għal-limitazzjonijiet 
li jirriżultaw mit-Taqsima 3.2., il-korpi 
notifikati jistgħu joħorġu sottokuntratt għal 
partijiet iddefiniti b’mod ċar tal-attivitajiet 
ta’ valutazzjoni tal-konformità. B’mod 
ġenerali, mhuwiex permess li jinħarġu 
sottokuntratti għall-awditjar tas-sistemi ta’
ġestjoni tal-kwalità jew ta’ reviżjonijiet 
marbutin mal-prodotti.

3.4.1. Mingħajr ħsara għal-limitazzjonijiet 
li jirriżultaw mit-Taqsima 3.2., il-korpi 
notifikati jistgħu joħorġu sottokuntratt għal 
partijiet iddefiniti b’mod ċar tal-attivitajiet 
ta’ valutazzjoni tal-konformità lill-
entitajiet pubbliċi. Jistgħu jingħataw ukoll 
kuntratti lil esperti esterni għall-
valutazzjoni ta’ apparat jew teknoloġiji 
mediċi innovattivi fejn il-kompetenza 
klinika tkun limitata. B’mod ġenerali, 
mhuwiex permess li jinħarġu sottokuntratti 
għall-awditjar tas-sistemi ta’ ġestjoni tal-
kwalità jew ta’ reviżjonijiet marbutin mal-
prodotti.

Or. en

Emenda 380
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.4 – punt 3.4.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4.2. Fejn korp notifikat joħroġ 
sottokuntratt għall-attivitajiet ta’
valutazzjoni tal-konformità jew lil 

3.4.2. Fejn korp notifikat joħroġ 
sottokuntratt għall-attivitajiet ta’
valutazzjoni tal-konformità jew lil 
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organizzazzjoni jew lil individwu, dan 
għandu jkollu politika li tiddeskrivi l-
kundizzjonijiet li fihom jista’ jsir is-
sottokuntrattar. Kull sottokuntrattar jew 
konsultazzjoni ma’ esperti esterni 
għandhom ikunu ddokumentati b’mod sħiħ 
u jkunu suġġetti għal ftehim bil-miktub li 
jkopri, fost affarijiet oħra, il-
kunfidenzjalità u l-kunflitt tal-interess.

organizzazzjoni jew lil individwu, dan 
għandu jkollu politika li tiddeskrivi l-
kundizzjonijiet li fihom jista’ jsir is-
sottokuntrattar. Kull sottokuntrattar jew 
konsultazzjoni ma’ esperti esterni 
għandhom ikunu ddokumentati b’mod 
sħiħ, ikunu disponibbli għall-pubbliku u 
jkunu suġġetti għal ftehim bil-miktub li 
jkopri, fost affarijiet oħra, il-
kunfidenzjalità u l-kunflitt tal-interess.

Or. en

Emenda 381
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.4 – punt 3.4.4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4.4a. Il-politika u l-proċeduri taħt il-
punti 3.4.2 u 3.4.4 għandhom jiġu 
komunikati lill-awtorità nazzjonali qabel 
ma jsir kwalunkwe sottokuntrattar.

Or. en

Emenda 382
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.5 – punt 3.5.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.5.2. Għandu jirrevedi l-kompetenza tal-
persunal tiegħu u jidentifika l-ħtiġijiet 
għat-taħriġ biex iżomm il-livell meħtieġ ta’
kwalifiki u għarfien.

3.5.2. Għandu jirrevedi l-kompetenza tal-
persunal tiegħu u jidentifika l-ħtiġijiet 
għat-taħriġ u jiżgura li jittieħdu l-miżuri 
neċessarji, biex iżomm il-livell meħtieġ ta’
kwalifiki u għarfien.

Or. en
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Emenda 383
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 4 – punt 4.3 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.3. Il-korp notifikat irid ikollu stabbiliti l-
proċeduri dokumentati li jkopru mill-inqas:

4.3. Il-korp notifikat irid ikollu stabbiliti l-
proċeduri dokumentati li jkunu disponibbli 
għall-pubbliku li jkopru mill-inqas:

Or. en

Emenda 384
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 4 – punt 4.3 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

l-ipproċessar tal-applikazzjoni, inklużi l-
verifikazzjoni li d-dokumentazzjoni tkun 
sħiħa, il-kwalifikazzjoni tal-prodott bħala 
apparat mediku dijanjostiku in vitro u l-
klassifikazzjoni tiegħu,

l-ipproċessar tal-applikazzjoni, inklużi l-
verifikazzjoni li d-dokumentazzjoni tkun 
sħiħa, il-kwalifikazzjoni tal-prodott bħala 
apparat mediku dijanjostiku in vitro u l-
klassifikazzjoni tiegħu, kif ukoll iż-żmien 
minimu għall-valutazzjonijiet tal-verifika 
tiegħu, 

Or. en

Emenda 385
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti 1 – punt 1.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1. L-applikazzjoni tar-regoli tal- 1.1. L-applikazzjoni tar-regoli tal-
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klassifikazzjoni għandha tkun irregolata 
mill-għan li għalih huwa intenzjonat l-
apparat.

klassifikazzjoni għandha tkun irregolata 
mill-għan li għalih huwa intenzjonat, in-
novità, il-kumplessità u r-riskju inerenti 
tal-apparat.

Or. en

Emenda 386
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti 2 – punt 2.3 – paragrafu 1 – punt f – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(i) Apparati maħsubin biex jintużaw biex 
jissuplimentaw id-dijanjostika; jew

(i) Apparati maħsubin biex jintużaw biex 
jissuplimentaw id-dijanjostika huma 
kklassifikati bħala tal-Klassi C, minbarra 
meta maħsuba sabiex jidentifikaw il-
pazjenti f’riskju ta’ avveniment avvers li 
jhedded lil ħajjithom, jew meta d-
deċiżjoni tal-għażla tista’ twassal għan-
nuqqas ta’ rilaxx ta’ trattament li 
potenzjalment jista’ jsalva ħajja, fejn 
f’dan il-każ ikunu tal-Klassi D

Or. en

Emenda 387
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti 2 – punt 2.3 – paragrafu 1 – punt f – punt ii

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) Apparati maħsubin biex jintużaw biex 
jivvalutaw l-istadju tal-mard; jew

(ii) Apparati maħsubin biex jintużaw biex 
jivvalutaw l-istadju tal-mard jew għal 
pronjożi; jew

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-pronjożi tal-mard hija applikazzjoni dejjem aktar komuni fis-settur tad-dijanjostika 
molekulari, kif jidher mit-testi bħall-Mammaprint tal-Agendia u l-Onkotype Dx tal-Genomic 
Health, li t-tnejn li huma jintużaw biex jagħtu punti ta’ pronjożi dwar il-possibilità ta’
rikorrenza ta’ mard tal-kanser tas-sider wara l-kirurġija. Minħabba l-fatt li l-pronjożi hija 
forma ta’ għażla tal-pazjent, aħna nemmnu li apparat bħal dan għandu jiġi inkluż b’mod 
espliċitu taħt ir-Regola 3.

Emenda 388
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti 2 – punt 2.3 – paragrafu 1 – punt ja (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ja) IVDs għall-iskoperta u l-
identifikazzjoni ta’ antikorpi diretti kontra 
l-erythrocytes, il-pjastrini, jew il-
leucocytes.

Or. en

Emenda 389
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti 2 – punt 2.6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati li mhumiex koperti mir-regoli 
ta’ klassifikazzjoni ta’ hawn fuq jiġu 
kklassiti fil-klassi B.

L-apparati li mhumiex koperti mir-regoli 
ta’ klassifikazzjoni ta’ hawn fuq jiġu 
kklassiti fil-klassi B. Madankollu, l-
apparat ġdid tal-klassi B se jiġi 
kklassifikat bħala tal-klassi C.

Or. en

Emenda 390
Peter Liese
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Proposta għal regolament
Anness 8 – taqsima 2 – punt 5 – punt 5.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.7. Biex jivverifika l-konformità tal-
apparati kklassiti fil-klassi D, il-manifattur 
għandu jwettaq it-testijiet fuq l-apparati 
mmanifatturati jew fuq kull sett ta’
apparati. Wara l-konklużjoni tal-kontrolli u 
t-testijiet dan għandu minnufih jibgħat ir-
rapporti rilevanti dwar dawn it-testijiet lill-
korp notifikat. Barra minn hekk, il-
manifattur għandu jpoġġi għad-
dispożizzjoni tal-korp notifikat il-kampjuni 
tal-apparati mmanifatturati jew ta’ settijiet 
tal-apparati skont il-kundizzjonijiet u l-
modalitajiet miftehmin minn qabel li 
għandhom jinkludu li l-korp notifikat jew 
il-manifattur, f’intervalli regolari
għandhom jibagħtu l-kampjuni tal-apparati 
jew tas-settijiet tal-apparati mmanifatturati 
lil laboratorju ta’ referenza, fejn dan ikun 
magħżul, skont l-Artikolu 78, biex dan 
iwettaq it-testijiet rilevanti. Il-laboratorju 
ta’ referenza għandu jinforma lill-korp 
notifikat bis-sejbiet tiegħu.

5.7. Biex jivverifika l-konformità tal-
apparati kklassiti fil-klassi D, il-manifattur 
għandu jwettaq it-testijiet fuq l-apparati 
mmanifatturati jew fuq kull sett ta’
apparati. Wara l-konklużjoni tal-kontrolli u 
t-testijiet dan għandu minnufih jibgħat ir-
rapporti rilevanti dwar dawn it-testijiet lill-
korp notifikat. Barra minn hekk, il-
manifattur għandu jpoġġi għad-
dispożizzjoni tal-korp notifikat il-kampjuni 
tal-apparati mmanifatturati jew ta’ settijiet 
tal-apparati skont il-kundizzjonijiet u l-
modalitajiet miftehmin minn qabel li 
għandhom jinkludu li l-korp notifikat jew 
il-manifattur, għandhom jibagħtu l-
kampjuni tal-apparati jew tas-settijiet tal-
apparati mmanifatturati lil laboratorju ta’
referenza, fejn dan ikun magħżul, skont l-
Artikolu 78, biex dan iwettaq it-testijiet 
rilevanti. Il-laboratorju ta’ referenza 
għandu jinforma lill-korp notifikat bis-
sejbiet tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandux isir f’intervalli regolari iżda f’kull wieħed mill-każijiet.

Emenda 391
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness 8 – taqsima 2 – punt 6 – punt 6.2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) Qabel ma joħroġ ċertifikat tal-UE tal-
eżami tad-disinn u abbażi tal-abbozz tas-
sommarju dwar is-sikurezza u l-

(c) Qabel ma joħroġ ċertifikat tal-eżami 
tad-disinn tal-UE, il-korp notifikat għandu
jitlob laboratorju ta’ referenza, fejn ikun 
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prestazzjoni u l-abbozz tal-istruzzjonijiet 
għall-użu, skont id-Direttiva 2001/83/KE, 
għal dijanjostika akkumpanjanti maħsuba 
għall-użu biex tiġi stmata l-eliġibbiltà tal-
pazjent għal trattament bi prodott 
mediċinali speċifiku, il-korp notifikat 
għandu jikkonsulta ma’ waħda mill-
awtoritajiet kompetenti maħtura mill-
Istati Membri (minn hawn ’il quddiem 
imsemmija "l-awtorità kompetenti dwar 
il-prodotti mediċinali") jew l-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini (minn hawn ’il 
quddiem imsemmija l-"EMA") stabbiliti 
bir-Regolament (KE) Nru 726/2004 li 
jistabbilixxi proċeduri Komunitarji għall-
awtorizzazzjoni u s-sorveljanza ta’
prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem u veterinarju u li jistabbilixxi l-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, 
rigward kemm hu addattat l-apparat għal 
mal-prodott mediċinali kkonċernat. F’każ 
li l-prodott mediċinali jidħol 
esklussivament fil-kamp ta’ applikazzjoni 
tal-Anness tar-Regolament (KE) 
Nru 726/2004, il-korp notifikat għandu
jikkonsulta mal-EMA.

hemm wieħed magħżul skont l-
Artikolu 78, biex jivverifika l-konformità 
tal-apparat mas-STK, meta dawn ikunu 
disponibbli, jew ma’ soluzzjonijiet oħra 
magħżulin mill-manifattur biex jiżgura 
livell ta’ sikurezza u prestazzjoni li 
almenu jkunu ekwivalenti. Il-laboratorju 
ta’ referenza għandu jipprovdi opinjoni 
xjentifika fi żmien 30 jum. L-opinjoni 
xjentifika tal-laboratorju ta’ referenza u 
kull aġġornament possibbli għandhom 
jiġu inklużi fid-dokumentazzjoni li 
tikkonċerna l-apparat, tal-korp notifikat.
Il-korp notifikat għandu jikkonsidra sewwa 
l-fehmiet imfissra f’din l-opinjoni 
xjentifika meta jieħu d-deċiżjoni tiegħu.
Il-korp notifikat ma għandux jibgħat iċ-
ċertifikat jekk l-opinjoni xjentifika ma 
tkunx favorevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 392
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness 8 – taqsima 2 – punt 6 – punt 6.2 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) Il-bidliet fid-disinn approvat 
għandhom jirċievu iktar approvazzjoni 
mill-korp notifikat li jkun ħareġ iċ-
ċertifikat tal-UE tal-eżami tad-disinn kull 
fejn il-bidliet jistgħu jaffettwaw il-
konformità mar-rekwiżiti ġenerali ta’
sikurezza u prestazzjoni ta’ dan ir-
Regolament jew mal-kundizzjonijiet 
preskritti biex jintuża l-prodott. L-
applikant għandu jgħarraf lill-korp 
notifikat li jkun ħareġ iċ-ċertifikat tal-UE 
tal-eżami tad-disinn b’kull bidla ppjanata 
għad-disinn approvat. Il-korp notifikat 
għandu jeżamina l-bidliet ippjanati, javża 
lill-manifattur bid-deċiżjoni tiegħu u 
jipprovdilu suppliment tar-rapport tal-
eżami tad-disinn tal-UE. Fejn it-tibdil 
jista’ jaffettwa l-konformità mas-STK jew 
mas-soluzzjonijiet oħra magħżulin mill-
manifattur li ġew approvati biċ-ċertifikat 
tal-UE tal-eżami tad-disinn, il-korp 
notifikat għandu jikkonsulta l-laboratorju 
ta’ referenza li kien involut fil-
konsultazzjoni oriġinali, biex jikkonferma 
li l-konformità mas-STK jew ma’
soluzzjonijiet oħrajn magħżula mill-
manifattur biex jiżgura li jinżamm livell 
ta’ sikurezza u ta’ prestazzjoni li jkunu 
mill-inqas ekwivalenti. Il-laboratorju ta’
referenza għandu jipprovdi opinjoni 
xjentifika fi żmien 30 jum. L-
approvazzjoni ta’ kull bidla fid-disinn 
approvat għandha tkun fil-forma ta’
suppliment għaċ-ċertifikat tal-UE tal-
eżami tad-disinn.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 393
Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 8 – taqsima 2 – punt 6 – punt 6.2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Il-korp notifikat għandu jikkonsidra 
sew l-opinjoni, jekk ikun hemm, tal-
awtorità kompetenti dwar il-prodotti 
mediċinali kkonċernata jew tal-EMA fit-
teħid tad-deċiżjoni tiegħu. Għandu jibgħat 
id-deċiżjoni finali tiegħu lill-awtorità 
kompetenti dwar il-prodotti mediċinali 
kkonċernata jew lill-EMA. Iċ-ċertifikat tal-
eżami tad-disinn għandu jintbagħat skont 
il-punt (d) tat-Taqsima 6.1.

(e) Il-korp notifikat għandu jikkonsidra 
sew l-opinjoni, jekk ikun hemm, tal-
awtorità kompetenti dwar il-prodotti 
mediċinali kkonċernata jew tal-EMA dwar 
l-adattezza xjentifika tat-testijiet 
dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi fit-
teħid tad-deċiżjoni tiegħu. Jekk il-korp 
notifikat jiddevja minn dik il-pożizzjoni,
għandu jiġġustifika d-deċiżjoni tiegħu lill-
awtorità kompetenti dwar il-prodotti 
mediċinali kkonċernata jew lill-EMA. Jekk 
ma jintlaħaq l-ebda ftehim, il-korp 
notifikat għandu jgħarraf lill-MDCG 
b’dan. Iċ-ċertifikat tal-eżami tad-disinn 
għandu jintbagħat skont il-punt (d) tat-
Taqsima 6.1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Proposta tiddikjara li l-korp notifikat għandu “jikkunsidra kif xieraq” l-opinjoni espressa 
mill-EMA. Dan iħalli spazju biżżejjed għall-interpretazzjoni u, waqt li l-korp notifikat ma 
għandu l-ebda obbligu li jsegwi l-opinjoni tal-EMA, jidher pjuttost improbabbli li dan 
jinjoraha. Għalhekk aħna neħtieġu definizzjoni dwar x’jiġri jekk il-valutazzjonijiet tal-EMA u 
l-korp notifikat mhumiex konsistenti.

Emenda 394
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness 9 – punt 3 – paragrafu 1 – punt 3.5
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.5. filk-każ ta’ apparati tal-klassi D, jitlob 
laboratorju ta’ referenza, fejn ikun hemm 
wieħed magħżul skont l-Artikolu 78, biex 
jivverifika l-konformità tal-apparat mas-
STK, jew ma’ soluzzjonijiet oħra magħżula 
mill-manifattur biex jiżgura livell ta’
sikurezza u prestazzjoni li almenu jkun 
ekwivalenti. Il-laboratorju ta’ referenza 
għandu jipprovdi opinjoni xjentifika fi 
żmien 30 jum. L-opinjoni xjentifika tal-
laboratorju ta’ referenza u kull 
aġġornament possibbli għandhom jiġu 
inklużi fid-dokumentazzjoni li tikkonċerna 
l-apparat, tal-korp notifikat. Il-korp 
notifikat għandu jikkonsidra sewwa l-
fehmiet imfissra f’din l-opinjoni xjentifika 
meta jieħu d-deċiżjoni tiegħu. Il-korp 
notifikat ma għandux jibgħat iċ-ċertifikat 
jekk l-opinjoni xjentifika ma tkunx 
favorevoli;

3.5. fil-każ ta’ apparati tal-klassi D, jew 
għat-testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi, jitlob laboratorju ta’ referenza, 
fejn ikun hemm wieħed magħżul skont l-
Artikolu 78, biex jivverifika l-konformità 
tal-apparat mas-STK, jew ma’
soluzzjonijiet oħra magħżula mill-
manifattur biex jiżgura livell ta’ sikurezza 
u prestazzjoni li almenu jkun ekwivalenti. 
Il-laboratorju ta’ referenza għandu 
jipprovdi opinjoni xjentifika fi żmien 
30 jum. L-opinjoni xjentifika tal-
laboratorju ta’ referenza u kull 
aġġornament possibbli għandhom jiġu 
inklużi fid-dokumentazzjoni li tikkonċerna 
l-apparat, tal-korp notifikat. Il-korp 
notifikat għandu jikkonsidra sewwa l-
fehmiet imfissra f’din l-opinjoni xjentifika 
meta jieħu d-deċiżjoni tiegħu. Il-korp 
notifikat ma għandux jibgħat iċ-ċertifikat 
jekk l-opinjoni xjentifika ma tkunx 
favorevoli;

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 395
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness 9 – punt 3 – paragrafu 1 – punt 3.6
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.6. Għal dijanjostika akkumpanjanti 
maħsuba biex tintuża għall-valutazzjoni 
tal-eliġibbiltà tal-pazjent għal trattament 
bi prodott mediċinali speċifiku, jitlob l-
opinjoni, abbażi tal-abbozz tas-sommarju 
dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni u l-
abbozz tal-istruzzjonijiet għall-użu, ta’
waħda mill-awtoritajiet kompetenti 
magħżula mill-Istati Membri skont id-
Direttiva 2001/83/KE (minn hawn ’il 
quddiem imsemmija l-"EMA") dwar 
kemm hu addattat l-apparat għal mal-
prodott mediċinali kkonċernat. F’każ li l-
prodott mediċinali jidħol esklussivament 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-Anness tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004, il-korp 
notifikat għandu jikkonsulta mal-EMA. 
L-awtorità kompetenti dwar il-prodotti 
mediċinali jew l-Aġenzija Ewropea għall-
Mediċini għandhom jagħtu l-opinjoni 
tagħhom, jekk ikun hemm waħda, fi 
żmien 60 jum wara li jirċievu d-
dokumentazzjoni valida. Dan il-perjodu 
ta’ 60 jum jista’ jiġi estiż darba biss għal 
60 jum oħra għal raġunijiet xjentifiċi 
validi. L-opinjoni tal-awtorità dwar il-
prodotti mediċinali jew tal-EMA u kull 
aġġornament possibbli għandhom jiġu 
inklużi fid-dokumentazzjoni li 
tikkonċerna l-apparat, tal-korp notifikat. 
Il-korp notifikat għandu jikkonsidra sew 
l-opinjoni, jekk ikun hemm, tal-awtorità 
kompetenti dwar il-prodotti mediċinali 
kkonċernata jew tal-EMA fit-teħid tad-
deċiżjoni tiegħu. Għandu jibgħat id-
deċiżjoni finali tiegħu lill-awtorità 
kompetenti dwar il-prodotti mediċinali 
kkonċernata jew lill-EMA.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 396
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness 9 – punt 5 – punt 5.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.4. Fejn it-tibdiliet jaffettwaw 
dijanjostika akkumpanjanti approvata 
permezz taċ-ċertifikat tal-eżami tat-tip tal-
UE dwar kemm hu addattat għal ma’
prodott mediċinali, il-korp notifikat 
għandu jikkonsulta mal-awtorità 
kompetenti dwar il-prodotti mediċinali li 
kienet involuta fil-konsultazzjoni oriġinali 
jew mal-EMA. L-awtorità kompetenti 
dwar il-prodotti mediċinali jew l-EMA 
għandhom jagħtu l-opinjoni tagħhom, 
jekk ikun hemm waħda, fi żmien 30 jum 
wara li jirċievu d-dokumentazzjoni valida 
dwar it-tibdiliet. L-approvazzjoni ta’ kull 
bidla fit-tip approvat għandha tkun fil-
forma ta’ suppliment għaċ-ċertifikat 
oriġinali tal-UE tal-eżami tat-tip.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 397
Peter Liese
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Proposta għal regolament
Anness 10 – punt 5 – punt 5.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1. Fil-każ ta’ apparati kklassiti fil-
klassi D, il-manifattur għandu jwettaq it-
testijiet fuq l-apparati mmanifatturati jew 
fuq kull lott ta’ apparati. Wara l-
konklużjoni tal-kontrolli u t-testijiet dan 
għandu minnufih jibgħat ir-rapporti 
rilevanti dwar dawn it-testijiet lill-korp 
notifikat. Barra minn hekk, il-manifattur 
għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-korp 
notifikat il-kampjuni tal-apparati 
mmanifatturati jew ta’ settijiet tal-apparati 
skont il-kundizzjonijiet u l-modalitajiet 
miftehmin minn qabel li għandhom 
jinkludu li l-korp notifikat jew il-
manifattur, f’intervalli regolari għandhom 
jibagħtu l-kampjuni tal-apparati jew tas-
settijiet tal-apparati mmanifatturati lil 
laboratorju ta’ referenza, fejn dan ikun 
magħżul, skont l-Artikolu 78, biex dan 
iwettaq it-testijiet rilevanti. Il-laboratorju 
ta’ referenza għandu jinforma lill-korp 
notifikat bis-sejbiet tiegħu

5.1. Fil-każ ta’ apparati kklassiti fil-
klassi D, il-manifattur għandu jwettaq it-
testijiet fuq l-apparati mmanifatturati jew 
fuq kull lott ta’ apparati. Wara l-
konklużjoni tal-kontrolli u t-testijiet dan 
għandu minnufih jibgħat ir-rapporti 
rilevanti dwar dawn it-testijiet lill-korp 
notifikat. Barra minn hekk, il-manifattur 
għandu jpoġġi għad-dispożizzjoni tal-korp 
notifikat il-kampjuni tal-apparati 
mmanifatturati jew ta’ settijiet tal-apparati 
skont il-kundizzjonijiet u l-modalitajiet 
miftehmin minn qabel li għandhom 
jinkludu li l-korp notifikat jew il-
manifattur, għandhom jibagħtu l-kampjuni 
tal-apparati jew tas-settijiet tal-apparati 
mmanifatturati lil laboratorju ta’ referenza, 
fejn dan ikun magħżul, skont l-Artikolu 78, 
biex dan iwettaq it-testijiet fil-laboratorju
rilevanti. Il-laboratorju ta’ referenza 
għandu jinforma lill-korp notifikat bis-
sejbiet tiegħu

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li għandu jkun ittestjar li jsir fil-laboratorju u mhux biss "test ta’ dokumentazzjoni"

Emenda 398
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 12 – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.2.2 – punt 1.2.2.6 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-apparati tal-klassi C skont ir-regoli 
stabbiliti fl-Anness VII, ir-rapport tal-
istudju tal-prestazzjoni klinika għandu 

Għall-apparati tal-klassi C u l-klassi D
skont ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, ir-
rapport tal-istudju tal-prestazzjoni klinika 
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jinkludi l-metodu tal-analiżi tad-dejta, il-
konklużjoni tal-istudju, u d-dettalji
rilevanti tal-protokoll tal-istudju;

għandu jinkludi l-metodu tal-analiżi tad-
dejta, il-konklużjoni tal-istudju, id-dettalji
rilevanti tal-protokoll tal-istudju u l-punti 
individwali tad-dejta.

Or. en

Emenda 399
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 12 – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.2.2 – punt 1.2.2.6 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-apparati tal-klassi D skont ir-regoli 
stabbiliti fl-Anness VII, ir-rapport tal-
istudju tal-prestazzjoni klinika għandu 
jinkludi l-metodu tal-analiżi tad-dejta, il-
konklużjoni tal-istudju, id-dettalji 
rilevanti tal-protokoll tal-istudju u l-punti 
individwali tad-dejta.

imħassar

Or. en


