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Emenda 450
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni, f’kollaborazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tistabbilixxi u 
timmaniġġja sistema elettronika biex tiġbor 
u tipproċessa l-informazzjoni li hija 
meħtieġa u proporzjonata biex tiddeskrivi u 
tidentifika l-apparat u tidentifika l-
manifattur u, fejn ikun applikabbli, lir-
rappreżentant awtorizzat u lill-importatur. 
Id-dettalji rigward l-informazzjoni li 
għandha tiġi preżentata mill-operaturi 
ekonomiċi huma stipulati fil-Parti A tal-
Anness V. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi dwar lingwa waħda komuni 
bħala lingwa vinkolanti b'mod ġenerali 
għar-reġistrazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Lingwa unika vinkolanti għar-reġistrazzjoni tidher preferibbli.

Emenda 451
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Qabel ma apparat, barra minn apparat 
magħmul għall-esiġenzi ta’ individwu jew 
apparat ta’ investigazzjoni, jitqiegħed fis-
suq il-manifattur jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu għandu jdaħħal fis-
sistema elettronika l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.

2. Qabel ma apparat, barra minn apparat 
magħmul għall-esiġenzi ta’ individwu jew 
apparat ta’ investigazzjoni, jitqiegħed fis-
suq il-manifattur jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu għandu jdaħħal fis-
sistema elettronika l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1.
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Għandhom jittieħdu passi biex ikun 
żgurat li ma jkun hemm bżonn l-ebda 
proċedura ta' reġistrazzjoni nazzjonali 
addizzjonali.

Or. de

Emenda 452
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Mhux aktar tard minn sentejn wara li 
tiddaħħal l-informazzjoni skont il-
paragrafi 2 u 3, u wara kull sentejn, l-
operatur ekonomiku rilevanti għandu 
jikkonferma kemm hi preċiża d-dejta. Fil-
każ li ma ssirx konferma fi żmien sitt xhur 
mid-data stipulata, kwalunkwe Stat 
Membru jista’ jieħu l-miżuri biex 
jissospendi jew inkella jirrestrinġi d-
disponibbiltà tal-apparat inkwistjoni fit-
territorju tiegħu, sakemm ikun hemm 
konformità mal-obbligu msemmi f'dan il-
paragrafu.

5. Mhux aktar tard minn ħames snin wara 
li tiddaħħal l-informazzjoni skont il-
paragrafi 2 u 3, u wara kull ħames snin, l-
operatur ekonomiku rilevanti għandu 
jikkonferma kemm hi preċiża d-dejta. Fil-
każ li ma ssirx konferma fi żmien sitt xhur 
mid-data stipulata, kwalunkwe Stat 
Membru jista’ jieħu l-miżuri biex 
jissospendi jew inkella jirrestrinġi d-
disponibbiltà tal-apparat inkwistjoni fit-
territorju tiegħu, sakemm ikun hemm 
konformità mal-obbligu msemmi f'dan il-
paragrafu.

Or. de

Emenda 453
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni
klinika

Rapport tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika

Or. es
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Emenda 454
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika

Rapport tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika

Or. en

Emenda 455
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika

Rapport tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika

Or. en

Emenda 456
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika. Dan 
għandu jinkiteb b'tali mod li jkun ċar 
għall-utent fil-mira. L-abbozz ta’ dan is-

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-klassi 
III u apparati impjantabbli, barra minn 
dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika u għandu 
jaġġornah bil-konklużjonijiet tar-rapport 
ta’ segwitu tal-evalwazzjoni klinika wara 
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sommarju għandu jkun parti mid-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
lill-korp notifikat involut fil-valutazzjoni 
tal-konformità skont l-Artikolu 42 u 
għandu jkun validat minn dak il-korp.

l-kummerċjalizzazzjoni msemmi fil-punt 3 
tal-Parti B tal-Anness XIII. Dan għandu 
jinkiteb b'tali mod li jkun ċar għall-użu 
intiż u bil-lingwa tal-pajjiż fejn l-apparat 
mediku jitqiegħed disponibbli fis-suq. L-
abbozz ta’ dan is-sommarju għandu jkun 
parti mid-dokumentazzjoni li għandha tiġi 
preżentata lill-korp notifikat involut fil-
valutazzjoni tal-konformità skont l-
Artikolu 42 u għandu jkun validat minn 
dak il-korp.

Or. en

Emenda 457
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika. Dan 
għandu jinkiteb b'tali mod li jkun ċar għall-
utent fil-mira. L-abbozz ta’ dan is-
sommarju għandu jkun parti mid-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
lill-korp notifikat involut fil-valutazzjoni 
tal-konformità skont l-Artikolu 42 u 
għandu jkun validat minn dak il-korp.

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji rapport dwar is-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika, li 
jistabbilixxi r-riżultati kollha tal-provi 
kliniċi u tal-istudji. Dan għandu jinkiteb 
b'tali mod li jkun ċar għall-utent fil-mira. 
L-abbozz ta’ dan is-sommarju għandu jkun 
parti mid-dokumentazzjoni li għandha tiġi 
preżentata lill-korp notifikat involut fil-
valutazzjoni tal-konformità skont l-
Artikolu 42 u għandu jkun validat minn 
dak il-korp.

Or. fr

Emenda 458
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika. Dan 
għandu jinkiteb b'tali mod li jkun ċar għall-
utent fil-mira. L-abbozz ta’ dan is-
sommarju għandu jkun parti mid-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
lill-korp notifikat involut fil-valutazzjoni 
tal-konformità skont l-Artikolu 42 u 
għandu jkun validat minn dak il-korp.

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji rapport dwar is-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika, li 
jistabbilixxi r-riżultati tal-istudji kliniċi u 
tal-provi. Dan għandu jinkiteb b'tali mod li 
jkun ċar għall-utent fil-mira. L-abbozz ta’ 
dan is-sommarju għandu jkun parti mid-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
lill-korp notifikat involut fil-valutazzjoni 
tal-konformità skont l-Artikolu 42 u 
għandu jkun validat minn dak il-korp.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bl-eċċezzjoni tal-proprjetà intellettwali protetta, id-dejta teknika u klinika kollha relatata ma' 
apparat mediku għandha tkun disponibbli għall-pazjenti u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa. 
It-tobba u l-kirurgi għandhom bżonn tali informazzjoni ħalli jkunu jistgħu jagħżlu l-apparati 
mediċi abbażi tal-effiċjenza u s-sikurezza tagħhom.

Emenda 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika. Dan 
għandu jinkiteb b'tali mod li jkun ċar għall-
utent fil-mira. L-abbozz ta’ dan is-
sommarju għandu jkun parti mid-

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jipprovdi rapport tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika, inklużi 
r-riżultati kollha tal-istudji u tal-provi 
kliniċi. Dan għandu jinkiteb b'tali mod li 
jkun ċar għall-utent fil-mira, filwaqt li jkun 
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dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
lill-korp notifikat involut fil-valutazzjoni 
tal-konformità skont l-Artikolu 42 u 
għandu jkun validat minn dak il-korp.

hemm distinzjoni bejn l-bżonnijiet ta' 
informazzjoni tal-pazjenti u tal-
professjonisti tal-kura tas-saħħa. L-
abbozz ta’ dan is-sommarju għandu jkun 
parti mid-dokumentazzjoni li għandha tiġi 
preżentata lill-korp notifikat involut fil-
valutazzjoni tal-konformità skont l-
Artikolu 42 u għandu jkun validat minn 
dak il-korp. Is-sommarju għandu jiġi 
ppubblikat ukoll.

Or. en

Emenda 460
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika. Dan 
għandu jinkiteb b'tali mod li jkun ċar għall-
utent fil-mira. L-abbozz ta’ dan is-
sommarju għandu jkun parti mid-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
lill-korp notifikat involut fil-valutazzjoni 
tal-konformità skont l-Artikolu 42 u 
għandu jkun validat minn dak il-korp.

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji rapport sħiħ 
dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni klinika, 
li jinkludi r-riżultati tar-riċerka klinika u 
tal-valutazzjoni. Dan għandu jinkiteb b'tali 
mod li jkun ċar għall-utent fil-mira. L-
abbozz ta’ dan is-sommarju għandu jkun 
parti mid-dokumentazzjoni li għandha tiġi 
preżentata lill-korp notifikat involut fil-
valutazzjoni tal-konformità skont l-
Artikolu 42 u għandu jkun validat minn 
dak il-korp.

Or. es

Emenda 461
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1



AM\936127MT.doc 9/93 PE510.766v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika. Dan 
għandu jinkiteb b'tali mod li jkun ċar 
għall-utent fil-mira. L-abbozz ta’ dan is-
sommarju għandu jkun parti mid-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
lill-korp notifikat involut fil-valutazzjoni 
tal-konformità skont l-Artikolu 42 u 
għandu jkun validat minn dak il-korp.

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-klassi 
III u apparati impjantabbli, barra minn 
dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji rapport dwar is-
sikurezza u l-informazzjoni klinika 
miġbura matul l-investigazzjoni u 
sommarju miktub b'tali mod li jkun 
komprensiv u faċli biex jinftiehem. L-
abbozz ta’ dan ir-rapport għandu jkun parti 
mid-dokumentazzjoni li għandha tiġi 
ppreżentata lill-korp notifikat involut fil-
valutazzjoni tal-konformità skont l-
Artikolu 42 u għandu jkun validat minn 
dak il-korp. Is-sommarju tar-rapport tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika għandu 
jkun disponibbli għall-pubbliku permezz 
tal-bank tad-dejta Ewropew kif stabbilit fl-
Artikolu 27.

Or. en

Emenda 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III u apparati impjantabbli, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika. Dan 
għandu jinkiteb b'tali mod li jkun ċar għall-
utent fil-mira. L-abbozz ta’ dan is-
sommarju għandu jkun parti mid-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
lill-korp notifikat involut fil-valutazzjoni 
tal-konformità skont l-Artikolu 42 u 
għandu jkun validat minn dak il-korp.

1. Fil-każ ta’ apparati mressqa għall-
proċedura tal-awtorizzazzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni, barra minn dawk 
magħmula għall-esiġenzi ta’ individwu jew 
apparati ta’ investigazzjoni, għaldaqstant
il-manifattur għandu jħejji rapport u
sommarju ta' dan dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni klinika. Dan għandu jinkiteb 
b'tali mod li jkun ċar għall-utent fil-mira. 
L-abbozz ta’ dan ir-rapport għandu jkun 
parti mid-dokumentazzjoni li għandha tiġi 
preżentata lill-awtorità nazzjonali jew l-
Aġenzija, skont kif ikun rilevanti, involuti 
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fil-proċedura tal-awtorizzazzjoni tal-
kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 26a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Ir-rapport sħiħ u s-sommarju 
għandhom jiġu ppubblikati permezz tal-
Euromed.

Or. en

Emenda 464
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi l-forma u l-
preżentazzjoni tal-elementi tad-dejta li 
għandhom jiġu inklużi fis-sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
applikati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 88(2).

2. Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi l-forma u l-
preżentazzjoni tal-elementi tad-dejta li 
għandhom jiġu inklużi fir-rapport u fis-
sommarju tas-sikurezza u l-informazzjoni
klinika. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu applikati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 88(2).

Or. en

Emenda 465
Thomas Ulmer
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Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. It-tobba u l-professjonisti tal-kura 
medika għandhom aċċess għall-oqsma 
kollha tal-Eudamed.

Or. de

Emenda 466
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. id-dejta mressqa għandha tiġi 
verifikata u valutata mill-Eudamed qabel 
ma ssir disponibbli.

Or. de

Emenda 467
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex tippermetti li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-appart 
imqiegħed fis-suq, dwar iċ-ċertifikat 
korrispondenti maħruġ mill-korpi notifikati 
u dwar l-operaturi ekonomiċi rilevanti;

(a) biex tippermetti li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-appart 
imqiegħed fis-suq, dwar iċ-ċertifikat 
korrispondenti maħruġ mill-korpi notifikati 
u dwar l-operaturi ekonomiċi rilevanti, bil-
kundizzjoni li l-manifatturi jridu jkunu 
kapaċi jżommu kunfidenzjalità 
kummerċjali f'dan is-suq innovattiv 
ħafna;

Or. de
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Emenda 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex tippermetti li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-appart 
imqiegħed fis-suq, dwar iċ-ċertifikat 
korrispondenti maħruġ mill-korpi notifikati 
u dwar l-operaturi ekonomiċi rilevanti;

(a) biex tippermetti li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq permezz ta' punt 
ċentrali ta' informazzjoni fejn il-pazjenti 
jistgħu jitolbu, ifittxu u jsibu 
informazzjoni dwar l-appart imqiegħed fis-
suq, dwar iċ-ċertifikat korrispondenti 
maħruġ mill-korpi notifikati u dwar l-
operaturi ekonomiċi rilevanti;

Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa linji 
gwida b'konsultazzjoni mal-partijiet 
interessati, inklużi l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, il-komunità 
tar-riċerka u l-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti u l-konsumaturi, u biex 
tispeċifika l-kontenut u l-format preċiż 
tal-informazzjoni li għandha tiġi 
ppubblikata.

Or. en

Emenda 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex tippermetti li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-appart 
imqiegħed fis-suq, dwar iċ-ċertifikat 
korrispondenti maħruġ mill-korpi notifikati 
u dwar l-operaturi ekonomiċi rilevanti;

(a) biex tippermetti li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-appart 
imqiegħed fis-suq kif ukoll dwar l-appart 
imneħħi mis-suq, dwar iċ-ċertifikat 
korrispondenti maħruġ mill-korpi notifikati 
u dwar l-operaturi ekonomiċi rilevanti;



AM\936127MT.doc 13/93 PE510.766v01-00

MT

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għas-sikurezza tal-pazjenti u biex jiġu evitati piż u spejjeż amministrattiv bla bżonn huwa 
importanti ħafna li jinżamm rekord tal-apparat imneħħi mis-suq.

Emenda 470
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) biex tippermetti li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-
investigazzjonijiet kliniċi u biex l-isponsers 
tal-investigazzjonijiet kliniċi li jkunu se 
jitwettqu f’aktar minn Stat Membru 
wieħed, ikunu jistgħu jimxu f’konformità 
mal-obbligi ta’ informazzjoni fl-Artikoli 50 
sa 60;

(c) biex tippermetti li l-pubbliku jkun 
infurmat kif xieraq dwar l-
investigazzjonijiet kliniċi, biex il-
professjonisti tal-kura tas-saħħa jkollhom 
aċċess għar-riżultati tal-investigazzjonijiet 
kliniċi, u biex l-isponsers tal-
investigazzjonijiet kliniċi li jkunu se 
jitwettqu f’aktar minn Stat Membru 
wieħed, ikunu jistgħu jimxu f’konformità 
mal-obbligi ta’ informazzjoni fl-Artikoli 50 
sa 60;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bank tad-Dejta Ewropew jipprovdi l-portal ewlieni li permezz tiegħu l-informazzjoni vitali 
relatata mas-saħħa pubblika tista' tiġi aċċessata. L-informazzjoni relatata mal-
Investigazzjonijiet Kliniċi għandha tkun disponibbli, kemm għall-pubbliku ġenerali kif ukoll 
għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Emenda 471
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) biex tippermetti li l-pubbliku u l-
professjonisti tal-kura tas-saħħa jkollhom 
sorveljanza tal-attivitajiet tad-dejta ta' 
viġilanza u ta' sorveljanza tas-suq

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bank tad-Dejta Ewropew għandu jipprovdi sorveljanza tal-attivitajiet tad-dejta ta' 
viġilanza u ta' sorveljanza tas-suq fuq bażi regolari.

Emenda 472
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. is-sistema elettronika dwar ir-
reġistrazzjoni tas-sussidjarji u s-
sottokuntrattar imsemmija fl-
Artikolu 29a.

Or. en

Emenda 473
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) is-sistema elettronika dwar is-
sikurezza u r-rapporti dwar id-dejta 
klinika u s-sikurezza u s-sommarji tar-
rapporti kliniċi msemmija fl-Artikolu 26

Or. en
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Emenda 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-dejta għandha tiddaħħal fil-Eudamed 
mill-Istati Membri, mill-korpi notifikati, 
mill-operaturi ekonomiċi u mill-isponsers
kif inhu speċifikat fid-dispożizzjonijiet 
rigward is-sistemi elettroniċi msemmija fil-
paragrafu 2.

3. Id-dejta għandha tiddaħħal fil-Eudamed 
mill-Aġenzija, mill-Istati Membri, mill-
korpi notifikati, mill-operaturi ekonomiċi, 
mill-isponsers u l-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa u l-pazjenti kif inhu speċifikat 
fid-dispożizzjonijiet rigward is-sistemi 
elettroniċi msemmija fil-paragrafu 2.

Or. en

Emenda 475
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni kollha li tinġabar u tiġi 
proċessata mill-Eudamed għandha tkun 
aċċessibbli għall-Istati Membri u l-
Kummissjoni. L-informazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli għall-korpi notifikati, l-
operaturi ekonomiċi, l-isponsers u l-
pubbliku sal-punt definit fid-
dispożizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2.

4. L-informazzjoni kollha li tinġabar u tiġi 
proċessata mill-Eudamed għandha tkun 
aċċessibbli għall-Istati Membri u l-
Kummissjoni. L-informazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli għall-korpi notifikati, l-
operaturi ekonomiċi, l-isponsers, il-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku sal-punt definit fid-
dispożizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2.

Or. fr

Emenda 476
Thomas Ulmer
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Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni kollha li tinġabar u tiġi 
proċessata mill-Eudamed għandha tkun 
aċċessibbli għall-Istati Membri u l-
Kummissjoni. L-informazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli għall-korpi notifikati, l-
operaturi ekonomiċi, l-isponsers u l-
pubbliku sal-punt definit fid-
dispożizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2.

4. L-informazzjoni kollha li tinġabar u tiġi 
proċessata mill-Eudamed għandha tkun 
aċċessibbli għall-Istati Membri u l-
Kummissjoni. L-informazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli għall-korpi notifikati, l-
operaturi ekonomiċi, l-isponsers, il-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku sal-punt definit fid-
dispożizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-professjonisti tal-kura tas-saħħa għandhom ikollhom aċċess għad-dejta kollha relatat mal-
apparati mediċi, sabiex ikunu jistgħu jagħżlu liema apparat iridu jużaw, abbażi tal-effikaċja u 
s-sikurezza tagħhom, u għandhom jiġu infurmati wkoll rigward l-effetti sekondarji possibbli u 
l-prodotti li ssejħu lura.

Emenda 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni kollha li tinġabar u tiġi 
proċessata mill-Eudamed għandha tkun 
aċċessibbli għall-Istati Membri u l-
Kummissjoni. L-informazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli għall-korpi notifikati, l-
operaturi ekonomiċi, l-isponsers u l-
pubbliku sal-punt definit fid-
dispożizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2.

4. L-informazzjoni kollha li tinġabar u tiġi 
proċessata mill-Eudamed għandha tkun 
aċċessibbli għall-Istati Membri u l-
Kummissjoni. L-informazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli għall-korpi notifikati, l-
operaturi ekonomiċi, il-professjonisti tal-
kura tas-saħħa, l-isponsers u l-pubbliku 
sal-punt definit fid-dispożizzjonijiet 
msemmija fil-paragrafu 2.

Or. en
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Emenda 478
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-informazzjoni kollha li tinġabar u tiġi 
proċessata mill-Eudamed għandha tkun 
aċċessibbli għall-Istati Membri u l-
Kummissjoni. L-informazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli għall-korpi notifikati, l-
operaturi ekonomiċi, l-isponsers u l-
pubbliku sal-punt definit fid-
dispożizzjonijiet msemmija fil-paragrafu 2.

4. L-informazzjoni kollha li tinġabar u tiġi 
proċessata mill-Eudamed għandha tkun 
aċċessibbli għall-Istati Membri u l-
Kummissjoni. L-informazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli għall-Aġenzija, l-operaturi 
ekonomiċi, l-isponsers, il-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa u l-pubbliku sal-punt 
definit fid-dispożizzjonijiet msemmija fil-
paragrafu 2.

Or. es

Emenda 479
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 27a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-informazzjoni li tinstab fil-Bank 
tad-Dejta Ewropew għandha tkun soda, 
trasparenti u faċli biex tintuża, filwaqt li 
tippermetti lill-pubbliku u lill-
professjonisti jqabblu l-informazzjoni 
dwar l-apparati reġistrati, l-operaturi 
ekonomiċi, l-investigazzjonijiet kliniċi, id-
dejta ta' viġilanza u l-attivitajiet ta' 
sorveljanza tas-suq

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bank tad-Dejta Ewropew jipprovdi l-portal ewlieni li permezz tiegħu l-informazzjoni vitali 
relatata mas-saħħa pubblika tista' tiġi aċċessata. L-informazzjoni relatatat mal-apparati 
reġistrati, l-operaturi ekonomiċi, l-investigazzjonijiet kliniċi, id-dejta ta' viġilanza u l-
attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq għandha tkun disponibbli, kemm għall-pubbliku ġenerali kif 
ukoll għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa.
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Emenda 480
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 27b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4b. Il-Kummissjoni għandha tikkonsulta 
l-gruppi ta' pazjenti u l-professjonisti tal-
kura tas-saħħa meta tiżviluppa l-Bank 
tad-Dejta Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Bank tad-Dejta Ewropew jipprovdi l-portal ewlieni li permezz tiegħu l-informazzjoni vitali 
relatata mas-saħħa pubblika tista' tiġi aċċessata. L-informazzjoni relatatat mal-apparati 
reġistrati, l-operaturi ekonomiċi, l-investigazzjonijiet kliniċi, id-dejta ta' viġilanza u l-
attivitajiet ta' sorveljanza tas-suq għandha tkun disponibbli, kemm għall-pubbliku ġenerali kif 
ukoll għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Emenda 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li l-
valutazzjoni u l-monitoraġġ imsemmija 
fil-paragrafu 1 għandhom jitwettqu minn 
korp ta’ akkreditazzjoni nazzjonali skont 
it-tifsira tar-Regolament (KE) 
Nru 765/2008 u b’konformità miegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 482
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati għandha tissalvagwardja l-
kunfidenzjalità tal-informzzjoni li tikseb. 
Madankollu, din għandha tiskambja l-
informazzjoni dwar korp notifikat ma’ Stati 
Membri oħra u mal-Kummissjoni.

5. L-awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati għandha tissalvagwardja l-
aspetti ta' kunfidenzjalità tal-informzzjoni 
li tikseb. Madankollu, din għandha 
tiskambja l-informazzjoni dwar korp 
notifikat ma’ Stati Membri oħra u mal-
Kummissjoni.

Or. en

Emenda 483
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7. Ir-responsabbiltà fundamentali tal-
korpi notifikati u tal-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati tinstab 
fl-Istati Membri fejn huma lokalizzati. L-
Isat Membru hu mistenni li jivverifika li l-
awtorità nazzjonali maħtura responsabbli 
għall-korpi notifikati twettaq il-ħidma 
tagħha fuq il-valutazzjoni, il-ħatra u n-
notifika tal-korpi tal-valutazzjoni tal-
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konformità u għall-monitoraġġ xieraq tal-
korpi notifikati u li l-aworità nazzjonali 
maħtura responsabbli għall-korpi 
notifikati taħdem b'mod imparzjali u 
oġġettiv. L-Istati Membri għandhom 
jippreżentaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra informazzjoni dwar il-
proċeduri tagħhom għall-valutazzjoni, il-
ħatra u n-notifika tal-korpi ta’ valutazzjoni 
tal-konformità u għall-monitoraġġ ta’ korpi 
notifikati, u dwar kull tibdil li jkun hemm 
fihom.

Or. da

Emenda 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Tali informazzjoni għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku;

Or. en

Emenda 485
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 29a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 29 a
Il-korp notifikat għandu jippubblika lista 
tal-persunal tiegħu responsabbli għall-
valutazzjoni tal-konformità u ċ-
ċertifikazzjoni tal-apparati mediċi. Din il-
lista tal-anqas għandha tinkludi l-
kwalifiki, is-CV u d-dikjarazzjoni tal-
kunflitti ta' interess għal kull membru tal-
persunal. Il-lista għandha tintbagħat lill-
awtorità nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati li għandha tivverifika li l-
persunal jissodisfa ir-regoli ta' dan ir-
Regolament. Il-lista għandha tintbagħat 
ukoll lill-Kummissjoni.

Or. da

Emenda 486
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 29a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 29 a
Is-sistema elettronika dwar ir-
reġistrazzjoni tas-sussidjarji u s-
sottokuntrattar
1. Il-Kummissjoni, b'kollaborazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tistabbilixxi u 
timmaniġġja sistema elettronika biex 
tiġbor u tipproċessa l-informazzjoni dwar 
is-sottokuntrattar u s-sussidjarji, kif ukoll 
dwar il-kompiti speċifiċi li għalihom 
huma responsabbli.
2. Qabel ma jkun jista' effettivament iseħħ 
is-sottokuntrattar għall-entitajiet pubbliċi 
jew għall-esperti esterni, il-korp notifikat 
li għandu l-intenzjoni li jagħti 
sottokuntratt ta' kompiti speċifiċi 
marbutin mal-valutazzjoni tal-konformità 
jew li għandu rikors għal sussidjarju 
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għall-kompiti speċifiċi marbutin mal-
valutazzjoni tal-konformità, għandu 
jirreġistra l-isem/l-ismijiet tagħhom 
flimkien mal-kompiti speċifiċi tagħhom.
3. Fi żmien ġimgħa minn kwalunkwe 
bidla li sseħħ fir-rigward tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
l-operatur ekonomiku rilevanti għandu 
jaġġorna d-dejta fis-sistema elettronika.
4. Id-dejta fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 487
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi notifikati għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti organizzattivi u dawk ġenerali 
u l-immaniġġjar tal-kwalità, ir-rekwiżiti 
tar-riżorsi u tal-proċessi li huma meħtieġa 
biex huma jwettqu l-kompiti tagħhom li 
għalihom jinħatru skont dan ir-
Regolament. Ir-rekwiżiti minimi li 
għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi 
notifikati huma stipulati fl-Anness VI.

1. Il-korpi notifikati għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti organizzattivi u dawk ġenerali 
u l-immaniġġjar tal-kwalità, ir-rekwiżiti 
tar-riżorsi u tal-proċessi li huma meħtieġa 
biex huma jwettqu l-kompiti tagħhom li 
għalihom jinħatru skont dan ir-
Regolament. Ir-rekwiżiti li għandhom jiġu 
ssodisfati mill-korpi notifikati huma 
stipulati fl-Anness VI.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk għandhom jitfasslu rekwiżiti uniformi għall-korpi notifikati fl-Istati Membri kollha u 
jkunu garantiti kundizzjonijiet ġusti, għandha ssir referenza għar-'rekwiżiti', mhux għar-
'rekwiżiti minimi', li għandhom jiġu sodisfatti mill-korpi notifikati. Barra minn hekk, din hi t-
terminoloġija użata fid-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
rigward il-korpi notifikati.
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Emenda 488
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi notifikati għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti organizzattivi u dawk ġenerali 
u l-immaniġġjar tal-kwalità, ir-rekwiżiti 
tar-riżorsi u tal-proċessi li huma meħtieġa 
biex huma jwettqu l-kompiti tagħhom li 
għalihom jinħatru skont dan ir-
Regolament. Ir-rekwiżiti minimi li 
għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi 
notifikati huma stipulati fl-Anness VI.

1. Il-korpi notifikati għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti organizzattivi u dawk ġenerali 
u l-immaniġġjar tal-kwalità, ir-rekwiżiti 
tar-riżorsi u tal-proċessi li huma meħtieġa 
biex huma jwettqu l-kompiti tagħhom li 
għalihom jinħatru skont dan ir-
Regolament. F’dan ir-rigward, persunal 
permanenti amministrattiv, tekniku u 
xjentifiku "intern", b’għarfien mediku, 
tekniku u fejn ikun possibbli 
farmakoloġiku huwa kruċjali. Għandu 
jintuża persunal permanenti "intern", 
iżda l-korpi notifikati għandhom ikollhom 
il-flessibilità li jaħtru esperti esterni fuq 
bażi ad hoc u temporanju kif u meta jkun 
meħtieġ. Ir-rekwiżiti minimi li għandhom 
jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati huma 
stipulati fl-Anness VI.

Or. en

Emenda 489
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 89 li jemenda jew jissupplixxi r-
rekwiżiti minimi fl-Anness VI, fid-dawl 
tal-progress tekniku u b’kunsiderazzjoni 
għar-rekwiżiti minimi meħtieġa għall-
valutazzjoni tal-apparati, jew kategoriji 
jew gruppi ta’ apparati speċifiċi.

imħassar
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Or. de

Emenda 490
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 89 li 
jemenda jew jissupplixxi r-rekwiżiti 
minimi fl-Anness VI, fid-dawl tal-progress 
tekniku u b’kunsiderazzjoni għar-rekwiżiti 
minimi meħtieġa għall-valutazzjoni tal-
apparati, jew kategoriji jew gruppi ta’ 
apparati speċifiċi.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 89 
jissupplixxi r-rekwiżiti fl-Anness VI, fid-
dawl tal-progress tekniku u 
b’kunsiderazzjoni għar-rekwiżiti meħtieġa 
għall-valutazzjoni tal-apparati, jew 
kategoriji jew gruppi ta’ apparati speċifiċi.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk għandhom jitfasslu rekwiżiti uniformi għall-korpi notifikati fl-Istati Membri kollha u 
jkunu garantiti kundizzjonijiet ġusti, għandha ssir referenza għar-'rekwiżiti', mhux għar-
'rekwiżiti minimi', li għandhom jiġu sodisfatti mill-korpi notifikati. Żewġ koleġiżlaturi biss, u 
mhux il-Kummissjoni, għandhom is-setgħa li jemendaw ir-rekwiżiti minimi fl-Anness VI. Il-
Kummissjoni tista' tissupplixxi dawn ir-rekwiżiti.

Emenda 491
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 30a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-valutazzjoni annwali tal-korpi 
notifikati kif stipulat fl-Artikolu 35(3) 
għandha tinkludi verifika tal-konformità 
tas-sottokuntrattur(i) jew tas-
sussidjarju(i) tal-korpi notifikati skont ir-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VI.
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Or. en

Emenda 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-applikazzjoni għandha tispeċifika l-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità, 
il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
u l-apparati li fir-rigward tagħhom il-korp 
jiddikjara li hu kompetenti, akkumpanjata 
minn dokumentazzjoni li tagħti prova tal-
konformità mar-rekwiżiti kollha stipulati 
fl-Anness VI.

L-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata minn deskrizzjoni tal-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità, 
il-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
u l-apparati li fir-rigward tagħhom il-korp 
jiddikjara li hu kompetenti, kif ukoll minn 
ċertifikat ta' akkreditament, fejn ikun 
jeżisti, maħruġ minn korp nazzjonali ta' 
akkreditament li jafferma li l-korp ta' 
valutazzjoni tal-konformità jissodisfa r-
rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VI jew 
akkumpanjata minn dokumentazzjoni li 
tagħti prova tal-konformità mar-rekwiżiti 
kollha stipulati fl-Anness VI

Or. en

Emenda 493
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fir-rigward tar-rekwiżiti organizzattivi u 
dawk ġenerali u r-rekwiżiti tal-
immaniġġjar tal-kwalità stipulati fit-
Taqsimiet 1 u 2 tal-Anness VI, id-
dokumentazzjoni rilevanti tista' tiġi 
preżentata f’forma ta’ ċertifikat validu u 
r-rapport ta’ evalwazzjoni korrispondenti 
maħruġa minn korp ta’ akkreditazzjoni 
nazzjonali skont ir-Regolament (KE) 

imħassar
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Nru 765/2008. Il-korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità għandu jitqies li hu 
f’konformità mar-rekwiżiti koperti miċ-
ċertifikat maħruġ minn tali korp ta’ 
akkreditazzjoni.

Or. en

Emenda 494
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fi żmien 14-il jum mis-sottomissjoni
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
għandha taħtar tim konġunt ta’ valutazzjoni 
li jkun magħmul minn tal-anqas żewġ 
esperti magħżulin minn lista ta’ esperti, li 
jkunu kwalifikati fil-valutazzjoni tal-korpi 
ta’ valutazzjoni tal-konformità u li 
m'għandhom l-ebda kunflitt ta' interess 
mal-korp ta’ valutazzjoni tal-konformità 
tal-applikanti. Il-lista għandha titfassal 
mill-Kummissjoni b’kooperazzjoni mal-
MDGC. Tal-anqas wieħed minn dawn l-
esperti għandu jkun rappreżentant tal-
Kummissjoni li għandu jmexxi t-tim 
konġunt ta’ valutazzjoni.

Or. en

Emenda 495
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien 14-il jum mis-sottomisjsoni 
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 

3. Fi żmien 14-il jum mis-sottomiss2joni
msemmija fil-paragrafu 2, il-Kummissjoni 
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għandha taħtar tim konġunt ta’ valutazzjoni 
li jkun magħmul minn tal-anqas żewġ
esperti magħżulin minn lista ta’ esperti, li
jkunu kwalifikati fil-valutazzjoni tal-korpi 
ta’ valutazzjoni tal-konformità. Il-lista 
għandha titfassal mill-Kummissjoni 
b’kooperazzjoni mal-MDGC. Tal-anqas 
wieħed minn dawn l-esperti għandu jkun 
rappreżentant tal-Kummissjoni li għandu 
jmexxi t-tim konġunt ta’ valutazzjoni.

għandha taħtar tim konġunt ta’ valutazzjoni 
li jkun magħmul minn tal-anqas tliet
esperti magħżulin minn lista ta’ esperti, li 
jkunu kwalifikati fil-valutazzjoni tal-korpi 
ta’ valutazzjoni tal-konformità. Il-lista 
għandha titfassal mill-Kummissjoni 
b’kooperazzjoni mal-MDGC. Tal-anqas 
wieħed minn dawn l-esperti għandu jkun 
rappreżentant tal-Kummissjoni, u tal-
anqas wieħed ieħor għandu jkun minn 
Stat Membru apparti dak li fih ikun 
stabbilit il-korp ta’ valutazzjoni tal-
konformità tal-applikant; Ir-
rappreżentant tal-Kummissjoni għandu 
jmexxi t-tim konġunt ta’ valutazzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-iskop ta' teħid ta' deċiżjoni aktar oġġettiv, flimkien mar-rappreżentant tal-Kummissjoni 
għandu jkun involut espert minn Stat Membru ieħor fil-valutazzjoni. Kull darba għandu jkun 
hemm mexxej u tal-anqas żewġ esperti.

Emenda 496
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Is-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità ta’ korp 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI 
għandhom jitqajmu waqt il-proċess ta’ 
valutazzjoni u jiġu diskussi bejn l-awtorità 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati u t-tim konġunt ta’ valutazzjoni, 
bl-għan li jintlaħaq qbil komuni fir-rigward 
tal-valutazzjoni tal-applikazzjoni. Fl-
eventwalità ta' nuqqas ta' qbil, għandha 
tiġi miżjuda opinjoni separata mfassla 
mit-tim ta' valutazzjoni li tistabbilixxi ir-
riżervi tiegħu rigward in-notifika fir-
rapport ta’ valutazzjoni tal-awtorità 
nazzjonali responsabbli.



PE510.766v01-00 28/93 AM\936127MT.doc

MT

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk it-tim ta' valutazzjoni u l-awtorità nazzjonali responsabbli ma jkunux jistgħu jaqblu dwar 
valutazzjoni tal-applikazzjoni, it-tim ta' valutazzjoni għandu jistabbilixxi r-raġunijiet tiegħu 
f'opinjoni separata mressqa lill-Kummissjoni u lill-Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-Apparati 
Mediċi.

Emenda 497
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati għandha tippreżenta r-
rapport ta’ valutazzjoni tagħha u l-abbozz 
tan-notifika tagħha lill-Kummissjoni, li 
min-naħa tagħha għandha tittrażmetti 
minnufih dawk id-dokumenti lill-MDCG u 
lill-membri tat-tim konġunt ta’ 
valutazzjoni. Fuq mill-Kummissjoni, dawk 
id-dokumenti għandhom jiġu preżentati 
mill-awtorità f’sa tliet lingwi uffiċjali tal-
Unjoni.

5. L-awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati għandha tippreżenta r-
rapport ta’ valutazzjoni tagħha u l-abbozz 
tan-notifika tagħha lill-Kummissjoni, li 
min-naħa tagħha għandha tittrażmetti 
minnufih dawk id-dokumenti lill-MDCG u 
lill-membri tat-tim konġunt ta’ 
valutazzjoni. Jekk it-tim ta' valutazzjoni 
jfassal opinjoni separata, din ukoll 
għandha tiġi sottomessa lill-Kummissjoni 
biex titressaq lill-MDCG. Fuq mill-
Kummissjoni, dawk id-dokumenti 
għandhom jiġu preżentati mill-awtorità f’sa 
tliet lingwi uffiċjali tal-Unjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk it-tim ta' valutazzjoni u l-awtorità nazzjonali responsabbli ma jkunux jistgħu jaqblu dwar 
valutazzjoni tal-applikazzjoni, it-tim ta' valutazzjoni għandu jistabbilixxi r-raġunijiet tiegħu 
f'opinjoni separata mressqa lill-Kummissjoni u lill-Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-Apparati 
Mediċi.

Emenda 498
Horst Schnellhardt
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Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. It-tim konġunt ta’ valutazzjoni għandu 
jipprovdi l-opinjoni finali tiegħu fir-
rigward tar-rapport ta’ valutazzjon, l-
abbozz tan-notifika, u fejn hu xieraq, 
opinjoni separata mfassla mit-tim ta' 
valutazzjoni, fi żmien 21 jum mill-wasla 
ta’ dawk id-dokumenti u l-Kummissjoni 
għandha tippreżenta minnufih l-opinjoni 
tagħha lill-MDCG. Fi żmien 21 jum mill-
wasla tal-opinjoni tat-tim konġunt ta’ 
valutazzjoni, l-MDCG għandu joħroġ 
rakkomandazzjoni fir-rigward tal-abbozz 
tan-notifika, li l-awtorità nazzjonali 
rilevanti għandha tikkunsidra b’mod xieraq 
biex tieħu deċiżjoni dwar il-ħatra tal-korp 
notifikat. Jekk, fit-teħid tad-deċiżjoni 
tagħha, l-awtorità nazzjonali tmur kontra 
r-rakkomandazzjoni tal-MDCG, trid 
tispjega r-raġunijiet tagħha għal dan lill-
Kummissjoni bil-miktub.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Deċiżjoni ta' notifika li tmur kontra r-rakkomandazzjoni tal-MCDG għandha tkun 
permessibbli biss minħabba raġunijiet iddikjarati b'mod ċar u oġġettivi.

Emenda 499
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 33a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 33 a
Il-Kummissjoni għandha tadotta linji 
gwida dwar iż-żmien minimu li għandu 
jieħu l-proċess ta’ valutazzjoni tal-
konformità u ż-żmien medju ta' kull tip ta' 
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apparat fil-proċess ta' valutazzjoni tal-
konformità.

Or. en

Emenda 500
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri jistgħu jinnotifikaw biss 
lill-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Anness 
VI u r-rekwiżiti stabbiliti mit-tim konġunt 
ta' valutazzjoni, kif previst fl-
Artikolu 32(3), u li rċevew valutazzjoni 
pożittiva mill-MDCG (l-Artikolu 44 a 
(ġdid)).

Or. de

Emenda 501
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tkun żgurata l-implimentazzjoni uniformi tal-proċedura ta’ notifika għall-korpi notifikati 
mal-Ewropa kollha, għandu jkun obbligatorju t-tisħiħ tar-rekwiżiti stabbiliti fl-Anness VI 
għan-notifika tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità.
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Emenda 502
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każijiet kollha fejn il-korp applikanti 
jiddikjara li hu kompetenti fl-apparati 
elenkati fil-klassi III, dawk impjantati fil-
ġisem, li jinkorporaw sustanza meqjusa 
bħala prodott mediċinali, jew li jutilizzaw 
tessuti jew ċelloli tal-bniedem mhux 
vijabbli, jew id-derivati tagħhom, l-Istati 
Membri jistgħu jinnotifikaw biss korpi ta’ 
valutazzjoni tal-konformità li kienu 
vvalutati b'mod konġunt mal-
Kummissjoni, l-MDCG u l-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati tal-Istati Membri fejn ikun 
stabbilit il-korp applikant . 

Or. en

Emenda 503
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 In-notifika għandha tispeċifika b’mod ċar 
il-kamp ta’ applikazzjoni tal-ħatra, filwaqt 
li tindika l-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità, il-proċeduri ta’ valutazzjoni 
tal-konformità u t-tip ta’ apparati li l-korp 
notifikat ikun awtorizzat li jevalwa.

In-notifika għandha tispeċifika b’mod ċar 
il-kamp ta’ applikazzjoni tal-ħatra, filwaqt 
li tindika l-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità, il-proċeduri ta’ valutazzjoni 
tal-konformità, il-klassi tar-riskju u t-tip 
ta’ apparati li l-korp notifikat ikun 
awtorizzat li jevalwa.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

L-indikazzjoni tal-klassi tar-riskju hija essenzjali jekk il-korpi notifikati, u l-oqsma ta' 
speċjalizzazzjoni, għandhom jiġu notifikati, sorveljati u mmonitorjati b'mod komprensiv u 
rigorus.

Emenda 504
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fejn ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 7 jew fejn l-MDCG jew 
il-Kummissjoni, wara li jkunu ġew 
ikkonsultati skont il-paragrafu 8, jkunu tal-
opinjoni li n-notifika tista’ tiġi aċċettata 
b’mod sħiħ jew parzjali, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika n-notifika kif xieraq.

9. Fejn ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 7 jew fejn l-MDCG jew 
il-Kummissjoni, wara li jkunu ġew 
ikkonsultati skont il-paragrafu 8, jkunu tal-
opinjoni li n-notifika tista’ tiġi aċċettata 
b’mod sħiħ, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika n-notifika kif xieraq, u 
għandha żżid ukoll l-informazzjoni 
relatata man-notifika tal-korp notifikat 
mas-sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 27(2).

Or. en

Emenda 505
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fejn ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 7 jew fejn l-MDCG jew 
il-Kummissjoni, wara li jkunu ġew 
ikkonsultati skont il-paragrafu 8, jkunu tal-
opinjoni li n-notifika tista’ tiġi aċċettata 
b’mod sħiħ jew parzjali, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika n-notifika kif xieraq.

9. Fejn ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 7 jew fejn l-MDCG jew 
il-Kummissjoni, wara li jkunu ġew 
ikkonsultati skont il-paragrafu 8, jkunu tal-
opinjoni li n-notifika tista’ tiġi aċċettata 
b’mod sħiħ jew parzjali, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika n-notifika kif xieraq.

Il-Kummissjoni għandha tinkludi wkoll l-
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informazzjoni dwar in-notifika tal-korp 
notifikat fis-sistema elettronika stipulata 
fl-Artikolu 27(2)(e). Dik l-informazzjoni 
għandha tkun akkumpanjata mir-rapport 
ta’ valutazzjoni finali tal-awtorità 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati, mill-opinjoni tat-tim konġunt 
ta’ valutazzjoni u mir-rakkomandazzjoni 
tal-MDCG.
L-informazzjoni miżmuma fis-sistema 
elettronika għandha tkun aċċessibbli 
għall-Istati Membri u l-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-proċess ta' pubblikazzjoni tan-notifika mill-Kummissjoni hemm bżonn li jiġi ċċarat. L-
inforamzzjoni li hi ppubblikata dwar in-notifika għandha tinkludi r-rapporti u l-opinjonijiet li 
fuqhom kienet ibbażatat id-deċiżjoni.

Emenda 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fejn ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 7 jew fejn l-MDCG jew 
il-Kummissjoni, wara li jkunu ġew 
ikkonsultati skont il-paragrafu 8, jkunu tal-
opinjoni li n-notifika tista’ tiġi aċċettata 
b’mod sħiħ jew parzjali, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika n-notifika kif xieraq.

9. Fejn ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 7 jew fejn l-MDCG jew 
il-Kummissjoni, wara li jkunu ġew 
ikkonsultati skont il-paragrafu 8, jkunu tal-
opinjoni li n-notifika tista’ tiġi aċċettata 
b’mod sħiħ jew parzjali, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika n-notifika kif xieraq.

Id-dettalji tan-notifika, bħall-klassi u t-
tipoloġija tal-apparati għandhom ikunu 
disponibbli għall-pubbliku.

Or. en
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Emenda 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fejn ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 7 jew fejn l-MDCG jew 
il-Kummissjoni, wara li jkunu ġew 
ikkonsultati skont il-paragrafu 8, jkunu tal-
opinjoni li n-notifika tista’ tiġi aċċettata 
b’mod sħiħ jew parzjali, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika n-notifika kif xieraq.

9. Fejn ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni 
skont il-paragrafu 7 jew fejn l-MDCG jew
il-Kummissjoni, wara li jkunu ġew 
ikkonsultati skont il-paragrafu 8, jkunu tal-
opinjoni li n-notifika tista’ tiġi aċċettata 
b’mod sħiħ jew parzjali, il-Kummissjoni 
għandha tippubblika n-notifika kif xieraq.

Id-dettalji kollha tan-notifika, inklużi l-
annessi, għandhom ikun disponibbli 
għall-pubbliku. 

Or. en

Emenda 508
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tassenja numru 
ta’ identifikazzjoni lil kull korp notifikat li 
għalih in-notifika tkun ġiet aċċettata skont 
l-Artikolu 33. Hija għandha tassenja numru 
ta’ identifikazzjoni wieħed anki fil-każ fejn 
il-korp ikun innotifikat skont diversi atti 
tal-Unjoni.

1. Il-Kummissjoni għandha tassenja numru 
ta’ identifikazzjoni lil kull korp notifikat li 
għalih in-notifika tkun ġiet aċċettata skont 
l-Artikolu 33. Hija għandha tassenja numru 
ta’ identifikazzjoni wieħed anki fil-każ fejn 
il-korp ikun innotifikat skont diversi atti 
tal-Unjoni. Jekk jiġu notifikati mill-ġdid 
b'suċċess, il-korpi notifikati skont id-
Direttivi 90/385/KEE għandhom iżommu 
n-numru assenjat lilhom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk jiġu notifikati mill-ġdid, il-korpi notifikati eżistenti jżommu n-numru ta' identifikazzjoni 
assenjat lilhom. Formalitajiet amministrattivi li mhumiex neċessarji, bħall-inklużjoni tan-
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numri ta' identifikazzjoni l-ġodda fil-bażijiet tad-dejta varji Ewropej, u l-proċess li jiswa 
ħafna tat-tibdil tat-tikketti tal-prodotti għaldaqstant jiġu evitati.

Emenda 509
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Artikolu 35a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 35 a
L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
jkollhom sistema ta' sanzjonijiet stabbilita 
f'każ li l-korpi notifikati ma jissodisfawx 
ir-rekwiżiti minimi. Din is-sistema 
għandha tkun trasparenti u proporzjonata 
għan-natura u l-livell ta' nonkonformità.

Or. en

Emenda 510
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Tal-anqas darba f’sena, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati għandha tivvaluta jekk kull korp 
notifikat li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà 
tagħha jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI. Din il-valutazzjoni 
għandha tinkludi żjara fuq il-post lil kull 
korp notifikat.

3. Tal-anqas darba f’sena, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati għandha tivvaluta jekk kull korp 
notifikat li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà 
tagħha jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI, inkluż il-
valutazzjoni dwar jekk is-
sottokuntrattur(i) u s-sussidjarju(i) 
jissodisfawx dawn ir-rekwiżiti. Din il-
valutazzjoni għandha tinkludi żjara fuq il-
post lil kull korp notifikat.

Or. en
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Emenda 511
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Tal-anqas darba f’sena, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati għandha tivvaluta jekk kull korp 
notifikat li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà 
tagħha jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI. Din il-valutazzjoni 
għandha tinkludi żjara fuq il-post lil kull 
korp notifikat.

3. Tal-anqas darba f’sena, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati għandha tivvaluta jekk kull korp 
notifikat li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà 
tagħha jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI. Din il-valutazzjoni 
għandha tinkludi żjara fuq il-post lil kull 
korp notifikat. Il-valutazzjoni għandha 
tinkludi wkoll reviżjoni tal-kampjuni tal-
valutazzjoni tad-dossier tad-disinn 
imwettaq mill-korp notifikat biex tkun 
determinata l-kompetenza kontinwa tal-
korp notifikat u l-kwalità tal-valutazzjoni 
tiegħu, b'mod partikolari l-kapaċità tal-
korp notifikat li jevalwa u jivvaluta 
evidenza klinika.

Or. en

Emenda 512
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Tal-anqas darba f’sena, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati għandha tivvaluta jekk kull korp 
notifikat li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà 
tagħha jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI. Din il-valutazzjoni 
għandha tinkludi żjara fuq il-post lil kull 
korp notifikat.

3. Tal-anqas darba f’sena, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati għandha tivvaluta jekk kull korp 
notifikat li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà 
tagħha jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI, u jekk is-sussidjarji 
u s-sottokuntratturi jissodisfawx dawn ir-
rekwiżiti. Din il-valutazzjoni għandha 
tinkludi żjara fuq il-post lil kull korp 
notifikat, u lil kwalunkwe sussidjarju jew 
sottokuntratturu li għandu, fi ħdan jew 
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barra l-Unjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-korpi notifikati għandha tkopri wkoll lis-sussidjarji u lis-sottokuntratturi 
tagħhom.

Emenda 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Tal-anqas darba f’sena, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati għandha tivvaluta jekk kull korp 
notifikat li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà 
tagħha jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI. Din il-valutazzjoni 
għandha tinkludi żjara fuq il-post lil kull 
korp notifikat.

3. Tal-anqas darba f’sena, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati għandha tivvaluta jekk kull korp 
notifikat li jaqa’ taħt ir-responsabbiltà 
tagħha jkunx għadu jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI. Din il-valutazzjoni 
għandha tinkludi żjara għall-għarrieda fuq 
il-post lil kull korp notifikat.

Or. en

Emenda 514
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Tliet snin wara n-notifika ta’ korp 
notifikat, u mbagħad kull tliet snin wara 
dan, il-valutazzjoni biex jiġi ddeterminat 
jekk il-korp notifikat ikunx għadu 
jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI 
għandha titwettaq mill-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati tal-Istat 
Membru li fih jiġi stabbilit il-korp u 

4. Tliet snin wara n-notifika ta’ korp 
notifikat, u mbagħad kull tliet snin wara 
dan, il-valutazzjoni biex jiġi ddeterminat 
jekk il-korp notifikat ikunx għadu 
jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI 
għandha titwettaq mill-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati tal-Istat 
Membru li fih jiġi stabbilit il-korp u 
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jinħatar tim konġunt ta’ valutazzjoni skont 
il-proċedura deskritta fl-Artikolu 32(3) u 
(4). Fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat 
Membru, l-MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt fil-paragrafu fi żmien 
meta jkun hemm tħassib raġonevoli dwar 
il-konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI.

jinħatar tim konġunt ta’ valutazzjoni skont 
il-proċedura deskritta fl-Artikolu 32(3) u 
(4). Fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat 
Membru, l-MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt fil-paragrafu fi żmien 
meta jkun hemm tħassib raġonevoli dwar 
il-konformità kontinwa ta’ korp notifikat, 
jew ta' sussidjarju jew sottokuntrattur ta' 
korp notifikat, mar-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI.

Or. en

Emenda 515
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Tliet snin wara n-notifika ta’ korp 
notifikat, u mbagħad kull tliet snin wara 
dan, il-valutazzjoni biex jiġi ddeterminat 
jekk il-korp notifikat ikunx għadu 
jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI 
għandha titwettaq mill-awtorità nazzjonali
responsabbli mill-korpi notifikati tal-Istat 
Membru li fih jiġi stabbilit il-korp u 
jinħatar tim konġunt ta’ valutazzjoni skont 
il-proċedura deskritta fl-Artikolu 32(3) u 
(4). Fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat 
Membru, l-MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt fil-paragrafu fi żmien 
meta jkun hemm tħassib raġonevoli dwar 
il-konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI.

4. Tliet snin wara n-notifika ta’ korp 
notifikat, u mbagħad kull tliet snin wara 
dan, il-valutazzjoni biex jiġi ddeterminat 
jekk il-korp notifikat ikunx għadu 
jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI 
għandha titwettaq mill-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati tal-Istat 
Membru li fih jiġi stabbilit il-korp u 
jinħatar tim konġunt ta’ valutazzjoni skont 
il-proċedura deskritta fl-Artikolu 32(3) u 
(4). Fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat 
Membru, l-MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt fil-paragrafu fi żmien 
meta jkun hemm tħassib raġonevoli dwar 
il-konformità kontinwa ta’ korp notifikat, 
jew ta' sussidjarju jew sottokuntrattur ta' 
korp notifikat, mar-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni tal-korpi notifikati għandha tkopri wkoll lis-sussidjarji u s-sottokuntratturi 
tagħhom.
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Emenda 516
Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Tliet snin wara n-notifika ta’ korp 
notifikat, u mbagħad kull tliet snin wara 
dan, il-valutazzjoni biex jiġi ddeterminat 
jekk il-korp notifikat ikunx għadu 
jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI 
għandha titwettaq mill-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati tal-Istat 
Membru li fih jiġi stabbilit il-korp u 
jinħatar tim konġunt ta’ valutazzjoni skont 
il-proċedura deskritta fl-Artikolu 32(3) u 
(4). Fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat 
Membru, l-MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt fil-paragrafu fi żmien 
meta jkun hemm tħassib raġonevoli dwar 
il-konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI.

4. Sentejn wara n-notifika ta’ korp 
notifikat, u mbagħad kull sentejn wara dan, 
il-valutazzjoni biex jiġi ddeterminat jekk il-
korp notifikat ikunx għadu jissodisfa r-
rekwiżiti stipulati fl-Anness VI għandha 
titwettaq mill-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati tal-Istat 
Membru li fih il-korp ikun stabbilit u t-tim 
ta’ valutazzjoni konġunta maħtura skont il-
proċedura deskritta fl-Artikolu 32(3) u (4). 
Fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat 
Membru, l-MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt fil-paragrafu fi żmien 
meta jkun hemm tħassib raġonevoli dwar 
il-konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI.

Or. en

Emenda 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Tliet snin wara n-notifika ta’ korp 
notifikat, u mbagħad kull tliet snin wara 
dan, il-valutazzjoni biex jiġi ddeterminat 
jekk il-korp notifikat ikunx għadu 
jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI 
għandha titwettaq mill-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati tal-Istat 
Membru li fih jiġi stabbilit il-korp u 
jinħatar tim konġunt ta’ valutazzjoni skont 

4. Tliet snin wara n-notifika ta’ korp 
notifikat, u mbagħad kull tliet snin wara 
dan, il-valutazzjoni biex jiġi ddeterminat 
jekk il-korp notifikat u s-sussidjarji u s-
sottokuntratturi tiegħu ikunx għadu 
jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI 
għandha titwettaq mill-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati tal-Istat 
Membru li fih jiġi stabbilit il-korp u 



PE510.766v01-00 40/93 AM\936127MT.doc

MT

il-proċedura deskritta fl-Artikolu 32(3) u 
(4). Fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat 
Membru, l-MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt fil-paragrafu fi żmien 
meta jkun hemm tħassib raġonevoli dwar 
il-konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI.

jinħatar tim konġunt ta’ valutazzjoni skont 
il-proċedura deskritta fl-Artikolu 32(3) u 
(4). Fuq talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat 
Membru, l-MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt fil-paragrafu fi żmien 
meta jkun hemm tħassib raġonevoli dwar 
il-konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI.

Ir-riżultati kollha tal-valutazzjonijiet 
għandhom jiġu ppubblikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sussidjarji u s-sottokuntratturi tal-korp notifikat għandhom ikunu inklużi fil-valutazzjoni ta' 
tliet snin biex ikun żgurat li tkun saret valutazzjoni kompluta tal-korp notifikat u tal-
attivitajiet tiegħu mill-awtoritajiet. Barra minn hekk huwa importanti għall-fiduċja u t-
trasparenza tal-partijiet interessati kollha li r-riżultati tal-valutazzjonijiet kollha jiġu 
ppubblikati.

Emenda 518
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. għall-korpi ta' valutazzjoni tal-
konformità li huma notifikati għall-
apparati tal-Klassi III, il-valutazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 4 ta' dan l-
artikolu għandha ssir kull sena. Il-
valutazzjoni għandha tinkludi reviżjoni 
tal-kampjuni tal-valutazzjoni tad-dossier 
tad-disinn imwettaq mill-korp notifikat 
biex tkun determinata l-kompetenza 
kontinwa tal-korp notifikat u l-kwalità tal-
valutazzjoni tiegħu, b'mod partikolari l-
kapaċità tal-korp notifikat li jevalwa u 
jivvaluta evidenza klinika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni ta' approvazzjoni ta' qabel il-kummerċjalizzazzjoni magħmula mill-korpi 
notifikati fir-rigward tal-apparati mediċi fil-klassi III tal-ogħla riskju għandha tkun tal-ogħla 
livell possibbli. Biex ikun żgurat kontroll strett min-naħa tal-Istati Membri u tal-Kummissjoni, 
il-monitoraġġ tal-korpi notifikati approvati biex jevalwaw l-apparati tal-klassi III jeħtieġ li 
jsir aktar ta' spiss - darba fis-sena aktar milli kull tliet snin - u jeħtieġ li jinkludi speċifikament 
reviżjoni ta' eżempji tal-apparti mediċi li approvaw.

Emenda 519
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Kull sena, il-korpi notifikati 
għandhom iressqu rapport annwali tal-
attività li jistabbilixxi l-informazzjoni 
msemmija fl-Annes VI, punt 5 lill-
awtorità kompetenti li jaqgħu taħtha u
lill-Kummissjoni, li għandha tressqu lill-
MDCG.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-korpi notifikati għandhom ikunu mitluba jibagħtu rapport annwali tal-attività lill-awtorità 
kompetenti u lill-Kummissjoni.

Emenda 520
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati tkun aċċertat li korp 
notifikat ma għadhux jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI, jew li din qed 
tonqos milli taqdi l-obbligi tagħha, l-

Jekk awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati tkun aċċertat li korp 
notifikat ma għadhux jissodisfa r-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI, jew li din qed 
tonqos milli taqdi l-obbligi tagħha, l-
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awtorità notifikanti għandha tissospendi, 
tirrestrinġi, jew tirtira kompletament jew 
parzjalment in-notifika, skont kemm ikun 
gravi n-nuqqas ta’ konformità ma’ dawk ir-
rekwiżiti jew il-qadi ta’ dawk l-obbligi. 
Sospensjoni ma għandhiex taqbeż perjodu 
ta’ sena, li jiġġedded darba għall-istess 
perjodu. Fejn il-korp notifikat ikun waqqaf 
l-attività tiegħu, l-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati għandha 
tirtira n-notifika.

awtorità notifikanti għandha tissospendi, 
tirrestrinġi, jew tirtira kompletament jew 
parzjalment in-notifika, skont kemm ikun 
gravi n-nuqqas ta’ konformità ma’ dawk ir-
rekwiżiti jew il-qadi ta’ dawk l-obbligi. 
Sospensjoni għandha tapplika sakemm 
tittieħed deċiżjoni mill-MDCG li tannulla 
s-sospensjoni, li għandha ssegwi 
valutazzjoni minn tim konġunt ta' 
valutazzjoni mfassal skont il-proċedura 
deskritta fl-Artikolu 30(3) u (4). Fejn il-
korp notifikat ikun waqqaf l-attività tiegħu, 
l-awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati għandha tirtira n-notifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tim konġunt ta' valutazzjoni u l-MDCG għandhom iwettqu monitoraġġ effikaċi tal-ħidma 
tal-Korpi Notifikati. Billi tingħata aktar responsabbiltà lill-MDCG li jannulla s-sospensjoni 
ta' Korp Notifikat, is-sorveljanza tiegħu tiżdied.

Emenda 521
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati għandha tinforma minnufih 
lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri l-oħra 
u lill-manifatturi u l-professjonisti tal-
kura tas-saħħa rilevanti b’kull 
sospensjoni, restrizzjoni jew irtirar ta’ 
notifika.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa rilevanti jridu jiġu infurmati wkoll dwar 
kwalunkwe sospensjoni, restrizzjoni jew irtirar ta’ notifika.
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Emenda 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fil-każ ta’ restrizzjoni, sospensjoni jew 
irtirar ta’ notifika, l-Istat Membru għandu 
jieħu l-passi xierqa biex jiżgura li l-fajls 
tal-korp notifikat ikkonċernat jiġu 
proċessati minn korp notifikat ieħor jew 
jinżammu disponibbli għall-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati u għas-sorveljanza tas-suq fuq 
talba tagħhom.

3. Fil-każ ta’ restrizzjoni, sospensjoni jew 
irtirar ta’ notifika, l-Istat Membru għandu 
jinforma immedjatament lill-Kummissjoni 
li għandha tieħu l-passi xierqa biex
tiżgura li l-fajls tal-korp notifikat 
ikkonċernat jiġu proċessati minn korp 
notifikat ieħor jew jinżammu disponibbli 
għall-awtoritajiet nazzjonali responsabbli
mill-korpi notifikati u għas-sorveljanza tas-
suq fuq talba tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni, aktar milli l-Istati Membri, għandha tkun responsabbli fl-eventwalità ta' 
restrizzjoni, sospensjoni jew irtirar ta' notifika.

Emenda 523
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati għandha tevalwa jekk ir-
raġunijiet li jkunu wasslu għall-bidla fin-
notifika għandhomx impatt fuq iċ-
ċertifikati maħruġin mill-korp notifikat u, 
fi żmien tliet xhur minn meta t-tibdiliet fin-
notifika jiġu notifikati, għandha tippreżenta 
rapport dwar is-sejbiet tagħha lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. 
Fejn ikun meħtieġ li tiġi żgurata s-

4. L-awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati għandha tevalwa jekk ir-
raġunijiet li jkunu wasslu għas-
sospensjoni, restrizzjoni jew irtirar tan-
notifika għandhomx impatt fuq iċ-
ċertifikati maħruġin mill-korp notifikat u, 
fi żmien tliet xhur minn meta t-tibdiliet fin-
notifika jiġu notifikati, għandha tippreżenta 
rapport dwar is-sejbiet tagħha lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra. 
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sikurezza tal-apparati fis-suq, dik l-awtorità 
għandha tagħti struzzjonijiet lill-korp 
notifikat biex jissospendi jew jirtira, 
f'perjodu raġonevoli ta' żmien determinat 
mill-awtorità, kull ċertifikat li mhux 
suppost inħareġ fl-ewwel post. Jekk il-korp 
notifikat ma jagħmilx dan fil-perjodu ta' 
żmien determinat, jew ikun waqqaf l-
attività tiegħu, l-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati stess 
għandha tissospendi jew tirtira ċ-ċertifikati 
li ma jkunux suppost inħarġu.

Fejn ikun meħtieġ li tiġi żgurata s-
sikurezza tal-apparati fis-suq, dik l-awtorità 
għandha tagħti struzzjonijiet lill-korp 
notifikat biex jissospendi jew jirtira, 
f'perjodu raġonevoli ta' żmien determinat 
mill-awtorità, kull ċertifikat li mhux 
suppost inħareġ fl-ewwel post. Jekk il-korp 
notifikat ma jagħmilx dan fil-perjodu ta' 
żmien determinat, jew ikun waqqaf l-
attività tiegħu, l-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati stess 
għandha tissospendi jew tirtira ċ-ċertifikati 
li ma jkunux suppost inħarġu.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Il-forom varji li tista' tieħu l-bidla fin-notifika (sospensjoni, restrizzjoni u irtirar) jeħtieġ li 
jiġu spjegati.

Emenda 524
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

żmien determinat, jew ikun waqqaf l-
attività tiegħu, l-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati stess 
għandha tissospendi jew tirtira ċ-ċertifikati 
li ma jkunux suppost inħarġu.

Bl-għan li jkun aċċertat jekk ir-raġunijiet 
għas-sospensjoni, restrizzjoni jew irtirar 
tan-notifika għandhomx implikazzjonijiet 
fuq iċ-ċertifikati mogħtija, l-awtorità 
nazzjonali responsabbli għandha titlob 
lill-manifatturi rilevanti jressqu evidenza 
tal-konformità fin-notifika, u l-
manifatturi għandhom ikollhom 30 jum 
biex jirrispondu għal dik it-talba.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

F'ħafna każijiet, manifatturi żgħar u żgħar ħafna f'dan is-settur għandhom prodott wieħed 
biss fil-kotba tagħhom. Anke sospensjoni temporanja taċ-ċertifikat tagħhom jista' fisser li l-
bejgħ jispiċċa u l-kumpanija jkollha tagħlaq. Jeħtieġ li jinstab bilanċ bejn il-bżonn li tali 
kumpaniji jibqgħu għaddejjin bin-negozju u s-sikurezza tal-pazjenti. Għaldaqstant jista' jiġi 
introdott perjodu qasir li fih tista' tingħata prova ta' konformità qabel ma ċertifikat jiġi sospiż 
jew finalment irtirat fuq il-bażi li jkun inħareġ ħażin.

Emenda 525
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-każ ta’ sospensjoni ta’ notifika: bil-
kundizzjoni li, fi żmien tliet xhur mis-
sospensjoni, l-awtorità kompetenti dwar l-
apparati mediċi tal-Istat Membru fejn 
ikun stabbilit il-manifattur tal-apparat 
kopert biċ-ċertifikat, jew korp notifikat 
ieħor jikkonfermaw bil-miktub li jkunu
qed jassumu l-funzjonijiet tal-korp 
notifikat tul il-perjodu ta’ sospensjoni;

(a) fil-każ ta’ sospensjoni ta’ notifika: bil-
kundizzjoni li, fi żmien tliet xhur mis-
sospensjoni korp notifikat ieħor 
jikkonferma bil-miktub li jkunu qed 
jassumi l-funzjonijiet tal-korp notifikat tul 
il-perjodu ta’ sospensjoni;

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Bħala regola, l-awtoritajiet kompetenti fl-Istati Membri mhux suppost li jieħdu f'idejhom ix-
xogħol ta' korp notifikat u filfatt mhumiex kapaċi jagħmlu dan, peress li m'għandhomx ir-
riżorsi organizzazzjonali jew il-persunal meħtieġa.

Emenda 526
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fejn il-Kummissjoni, b'konsultazzjoni 
mal-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-
Apparat Mediku, tiddeċiedi li korp 
notifikat ma għadux jissodisfa r-rekwiżiti 
għan-notifika tiegħu, din għandha tinforma 
b'dan lill-Istat Membru notifikanti u titolbu 
jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa, inklużi 
s-sospensjoni, ir-restrizzjoni jew l-irtirar 
tan-notifika, jekk dan ikun meħtieġ, 
b'konformità mal-Artikolu 36(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tim konġunt ta' valutazzjoni u l-MDCG għandhom iwettqu monitoraġġ effikaċi tal-ħidma 
tal-Korpi Notifikati. Billi tingħata aktar responsabbiltà lill-MDCG biex jannulla s-
sospensjoni ta' Korp Notifikat, is-sorveljanza tiegħu tiżdied.

Emenda 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn il-Kummissjoni taċċerta ruħha li korp 
notifikat ma għadux jissodisfa r-rekwiżiti 
għan-notifika tiegħu, hija għandha tinforma 
b'dan lill-Istat Membru notifikanti u titolbu 

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

jieħu l-miżuri korrettivi meħtieġa, inklużi 
s-sospensjoni, ir-restrizzjoni jew l-irtirar 
tan-notifika, jekk dan ikun meħtieġ. 
Rapport bl-opinjonijiet tal-Istati Membri 
għandu jitqiegħed disponibbli għall-
pubbliku mill-Kummissjoni Ewropea 
wara l-valutazzjoni.

Or. en

Emenda 528
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġu 
implimentati koordinazzjoni u 
kooperazzjoni xierqa bejn il-korpi 
notifikati u li dawn jitħaddmu f'forma ta' 
grupp ta' koordinazzjoni ta' korpi notifikati 
fil-qasam tal-apparati mediċi, inklużi l-
apparati mediċi dijanjostiċi in vitro.

Il-Kummissjoni, b'konsultazzjoni mal-
Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-Apparat 
Mediku, għandha tiżgura li jiġu 
implimentati koordinazzjoni u 
kooperazzjoni xierqa bejn il-korpi 
notifikati u li dawn jitħaddmu f'forma ta' 
grupp ta' koordinazzjoni ta' korpi notifikati 
fil-qasam tal-apparati mediċi, inklużi l-
apparati mediċi dijanjostiċi in vitro.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta' koordinazzjoni għandu jkun forum effettiv għal diskussjoni, u għandu jippermetti 
kondiviżjoni tal-esperjenzi bejn il-Korpi Notifikati, iżda wkoll bejn il-Korpi Notifikati u l-
awtoritajiet kompetenti

Emenda 529
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-grupp għandu jiltaqà kull sitt xhur

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 530
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni jew l-MDCG tista' titlob 
il-parteċipazzjoni ta' kwalunkwe korp 
notifikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta' koordinazzjoni għandu jkun forum effettiv għal diskussjoni, u għandu jippermetti 
skrutinju mill-Kummissjoni u l-awtoritajiet kompetenti. Għandu jkun iċċarat li l-attendenza hi 
obbligatorja jekk tkun mitluba mill-Kummissjoni jew mill-MDCG

Emenda 531
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 2c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-grupp ta' koordinazzjoni għandu jkun forum effettiv għal diskussjoni, u għandu jippermetti 
kondiviżjoni tal-esperjenzi bejn il-Korpi Notifikati, iżda wkoll bejn il-Korpi Notifikati u l-
awtoritajiet kompetenti. Il-modalitajiet għall-funzjonament tal-gruppi ta' koordinazzjoni 
għandhom jiġu żviluppati aktar permezz ta' atti ta' implimentazzjoni.

Emenda 532
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
livell ta' tariffi. Dawn għandhom ikunu 
tariffi standard li jinġabru mingħand l-
Istati Membri kollha bl-istess mod.

Or. de

Ġustifikazzjoni

M'għandu jkun hemm l-ebda kompetizzjoni f'dan il-qasam sensittiv. Il-pressjoni tal-prezz 
m'għandhiex iddgħajjef is-sikurezza tal-pazjent. Billi tiġi stabbilita tariffa uniformi l-
kompetizzjoni timxi għall-qasam tal-kwalifiki tal-korpi. 
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Emenda 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istat Membru fejn il-korpi jkunu 
stabbiliti għandu jimponi tariffi fuq il-korpi 
ta’ valutazzjoni tal-konformità applikanti u 
fuq il-korpi notifikati. Dawn it-tariffi 
għandhom ikopru, kompletament jew 
parzjalment, l-ispejjeż relatati mal-
attivitajiet eżerċitati mill-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati skont dan ir-Regolament. It-
tariffi għandhom ikunu trasparenti u 
proporzjonati fin-natura tagħhom u 
għandhom ikunu soġġetti għas-swieq tax-
xogħol tal-istat membru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur ewlieni jipproponi struttura armonizzata ta' tariffi għall-korpi notifikati li ma 
tikkunsidrax id-differenzi lokali fis-swieq tax-xogħol. Dan jista' jirriżulta f'tariffi aktar għoljin 
għall-SMEs.

Emenda 534
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Tal-anqas 14-il jum qabel kwalunkwe 
deċiżjoni, l-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-MDCG u lill-Kummissjoni 
bid-deċiżjoni prevista tagħha.

Tal-anqas 14-il jum qabel kwalunkwe 
deċiżjoni, l-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-MDCG u lill-Kummissjoni 
bid-deċiżjoni prevista tagħha.

Id-deċiżjoni finali għandha tkun 
disponibbli fil-bażi ta' dejta Ewropea.

Or. de
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Emenda 535
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni tista’, fuq talba ta’ Stat 
Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni tal-kriterji 
ta’ klassifikazzjoni stipulati fl-Anness VII 
għal apparat partikolari, jew kategorija jew 
grupp ta’ apparati, bl-għan li tiddetermina 
l-klassifikazzjoni tagħhom.

Il-Kummissjoni tista’, fuq talba ta’ Stat 
Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni tal-kriterji 
ta’ klassifikazzjoni stipulati fl-Anness VII 
għal apparat partikolari, jew kategorija jew 
grupp ta’ apparati, bl-għan li tiddetermina 
l-klassifikazzjoni tagħhom. Tali deċiżjoni 
għandha tittieħed, b’mod partikolari, 
sabiex jiġu solvuti deċiżjonijiet diverġenti 
bejn l-Istati Membri.

Or. en

Emenda 536
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni tista’, fuq talba ta’ Stat 
Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni tal-kriterji 
ta’ klassifikazzjoni stipulati fl-Anness VII 
għal apparat partikolari, jew kategorija jew 
grupp ta’ apparati, bl-għan li tiddetermina 
l-klassifikazzjoni tagħhom.

Il-Kummissjoni tista’, fuq talba ta’ Stat 
Membru jew fuq inizjattiva tagħha stess, 
permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni tal-kriterji 
ta’ klassifikazzjoni stipulati fl-Anness VII 
għal apparat partikolari, jew kategorija jew 
grupp ta’ apparati, bl-għan li tiddetermina 
l-klassifikazzjoni tagħhom.

Deċiżjonijiet ta' dan it-tip primarjament 
għandhom jittieħdu biex ikun żgurat li l-
Istati Membri ma japplikawx kriterji 
differenti ta' klassifikazzjoni fir-rigward 
ta' apparat jew kategorija jew gruppi ta' 
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apparati partikolari.

Or. de

Emenda 537
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 88(3). 
Qabel ma tadotta l-atti implimentati, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
partijiet interessati rilevanti u tikkunsidra 
s-suġġerimenti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ittejjeb it-trasparenza tal-proċess li jwassal għall-implimentazzjoni u għad-delega tal-
atti, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta u tikkunsidra s-suġġerimenti tal-partijiet interessati 
rilevanti.

Emenda 538
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fid-dawl tal-progress tekniku u kull 
informazzjoni li ssir disponibbli waqt l-
attivitajiet ta’ viġilanza u ta’ sorveljanza 
tas-suq deskritti fl-Artikoli 61 sa 75, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 89 fir-
rigward ta’ dan:

4. Fid-dawl tal-progress tekniku u kull 
informazzjoni li ssir disponibbli waqt l-
attivitajiet ta’ viġilanza u ta’ sorveljanza 
tas-suq deskritti fl-Artikoli 61 sa 75, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti implimentati skont l-
Artikolu 88 fir-rigward ta’ dan:
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Or. fr

Emenda 539
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) emenda jew suppliment tal-kriterji ta’ 
klassifikazzjoni stipulati fl-Anness VII.

(b) emenda jew suppliment tal-kriterji ta’ 
klassifikazzjoni stipulati fl-Anness VII. 
Qabel ma tadotta l-atti delegati, il-
Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-
partijiet interessati rilevanti u tikkunsidra 
s-suġġerimenti tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ittejjeb it-trasparenza tal-proċess li jwassal għall-implimentazzjoni u għad-delega tal-
atti, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta u tikkunsidra s-suġġerimenti tal-partijiet interessati 
rilevanti.

Emenda 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 41a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41 a
Prinċipji ġenerali rigward l-

awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq
1. L-ebda wieħed mill-apparati li ġejjin 
ma jista' jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni 
sakemm ma tingħatax awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni tal-Unjoni permezz 
ta' proċedura ċentralizzata:
- apparati impjantabbli u apparati 
terapewtiċi attivi maħsubin għall-użu 
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b'kuntatt dirett mal-qalb, mas-sistema 
ċirkolatorja ċentrali jew mas-sistema 
nervuża ċentrali;
-apparati impjantabbli għas-sinsla tad-
dahar, il-ġogi tal-ġenb, tal-ispalla u tal-
irkoppa, bl-eċċezzjoni tal-istrumenti u l-
aċċessorji osteosintesi;
- apparati impjantabbli u kirurġikament 
invażivi għal skopijiet estetiċi.
2. L-ebda wieħed mill-apparati li ġejjin 
ma jista' jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni 
sakemm ma tingħatax awtorizzazzjoni ta' 
kummerċjalizzazzjoni tal-Unjoni permezz 
ta' proċedura ċentralizzata:
- apparati tal-klassi IIb apparti l-apparati 
elenkati fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 41a
- apparati tal-klassi III apparti l-apparati 
elenkati fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 41a

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Apparti l-ġustifikazzjoni spjegata fil-Premessa 42a, din is-sistema diġà kienet proposta fir-
riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar proteżijiet tas-sider difettużi magħmulin minn ġel 
tas-silikon magħmulin mill-kumpanija Franċiża PIP (2012/2621(RSP)), fl-Arikolu 7: 
"Jistieden lill-Kummissjoni tgħaddi għal sistema ta' awtorizzazzjoni qabel il-
kummerċjalizzazzjoni għal ċerti kategoriji ta' mezzi mediċi, inklużi, tal-anqas, il-mezzi mediċi 
tal-klassi IIb u III".

Emenda 541
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifatturi tal-apparati tal-klassi III, 
barra minn dawk magħmula għall-esiġenzi 
ta’ individwu jew apparati ta’ 
investigazzjoni, għandha ssirilhom 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 
żgurar sħiħ tal-kwalità u eżami tad-
dossier tad-disinn, kif inhu speċifikat fl-
Anness VIII. Alternattivament, il-

Il-manifatturi tal-apparati tal-klassi III, 
barra minn dawk magħmula għall-esiġenzi 
ta’ individwu jew apparati ta’ 
investigazzjoni, għandha ssirilhom 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 
eżami tat-tip, kif inhu speċifikat fl-
Anness IX, flimkien ma’ valutazzjoni tal-
konformità bbażata fuq verifika tal-
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manifattur jista’ jagħżel li japplika 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq
eżami tat-tip, kif inhu speċifikat fl-
Anness IX, flimkien ma’ valutazzjoni tal-
konformità bbażata fuq verifika tal-
konformità tal-prodott, kif inhu speċifikat 
fl-Anness X.

konformità tal-prodott, kif inhu speċifikat 
fl-Anness X.

.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz tal-introduzzjoni tal-eżami tat-tip tal-UE bħala proċedura obbligatorja fi ħdan il-
valutazzjoni tal-konformità tal-apparati mediċi tal-Klassi III, l-approċċ tal-ittestjar relatat 
mal-prodott tal-apparati mediċi (‘hands-on-product’) segwit mill-Kummissjoni Ewropea, qed 
jisaħħaħ.

Emenda 542
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifatturi tal-apparati tal-klassi III, 
barra minn dawk magħmula għall-esiġenzi 
ta’ individwu jew apparati ta’ 
investigazzjoni, għandha ssirilhom 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 
żgurar sħiħ tal-kwalità u eżami tad-dossier 
tad-disinn, kif inhu speċifikat fl-
Anness VIII. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li japplika 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 
eżami tat-tip, kif inhu speċifikat fl-
Anness IX, flimkien ma’ valutazzjoni tal-
konformità bbażata fuq verifika tal-
konformità tal-prodott, kif inhu speċifikat 
fl-Anness X.

Il-manifatturi tal-apparati tal-klassi IIb u
III, barra minn dawk magħmula għall-
esiġenzi ta’ individwu jew apparati ta’ 
investigazzjoni, għandha ssirilhom 
awtorizzazzjoni ta' kummerċjalizzazzjoni 
ibbażata fuq żgurar sħiħ tal-kwalità, il-
prototip u eżami tad-dossier tad-disinn, kif 
inhu speċifikat fl-Anness VIII. 
Alternattivament, il-manifattur jista’ 
jagħżel li japplika valutazzjoni tal-
konformità bbażata fuq eżami tat-tip, kif 
inhu speċifikat fl-Anness IX, flimkien ma’ 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 
verifika tal-konformità tal-prodott, kif inhu 
speċifikat fl-Anness X. Fejn il-manifattur 
ma jkunx jista' jipprovdi prototip, tkun 
responsabbiltà tal-manifattur li 
jiġġustifikah kif xieraq.
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Or. en

Emenda 543
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-manifatturi tal-apparati tal-
klassi IIb, barra minn dawk magħmula 
għall-esiġenzi ta’ individwu jew apparati 
ta’ investigazzjoni, għandha ssirilhom 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 
żgurar sħiħ tal-kwalità kif inhu speċifikat 
fl-Anness VIII, barra mill-Kapitolu II 
tiegħu, b’valutazzjoni tad-
dokumentazzjoni tad-disinn fid-
dokumentazzjoni teknika fuq bażi 
rappreżentattiva. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li japplika 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 
eżami tat-tip, kif inhu speċifikat fl-
Anness IX, flimkien ma’ valutazzjoni tal-
konformità bbażata fuq verifika tal-
konformità tal-prodott, kif inhu speċifikat 
fl-Anness X.

imħassar

Or. en

Emenda 544
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-manifatturi tal-apparati tal-klassi IIa, 
barra minn dawk magħmula għall-esiġenzi 
ta’ individwu jew apparati ta’ 
investigazzjoni, għandha ssirilhom 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 

4. Il-manifatturi tal-apparati tal-klassi IIa, 
barra minn dawk magħmula għall-esiġenzi 
ta’ individwu jew apparati ta’ 
investigazzjoni, għandha ssirilhom 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 



AM\936127MT.doc 57/93 PE510.766v01-00

MT

żgurar sħiħ tal-kwalità, kif inhu speċifikat 
fl-Anness VIII, barra mill-Kapitolu II 
tiegħu, b’valutazzjoni tad-dokumentazzjoni 
tad-disinn fid-dokumentazzjoni teknika fuq 
bażi rappreżentattiva. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li jfassal id-
dokumentazzjoni teknika stabbilita fl-
Anness II flimkien ma’ valutazzjoni tal-
konformità bbażata fuq verifika tal-
konformità tal-prodott, kif inhu speċifikat 
fit-Taqsima 7 jew fil-Parti A jew fit-
Taqsima 8 tal-Parti B tal-Anness X.

żgurar sħiħ tal-kwalità, kif inhu speċifikat 
fl-Anness VIII, barra mill-Kapitolu II 
tiegħu, b’valutazzjoni tal-prototip u tad-
dokumentazzjoni tad-disinn fid-
dokumentazzjoni teknika fuq bażi 
rappreżentattiva. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li jfassal id-
dokumentazzjoni teknika stabbilita fl-
Anness II flimkien ma’ valutazzjoni tal-
konformità bbażata fuq verifika tal-
konformità tal-prodott, kif inhu speċifikat 
fit-Taqsima 7 jew fil-Parti A jew fit-
Taqsima 8 tal-Parti B tal-Anness X.

Or. en

Emenda 545
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8a. L-Istat Membru jista' jiddeċiedi dwar 
il-frekwenza minima ta’ spezzjonijiet għal 
għarrieda fil-fabbrika u verifika ta' 
kampjuni li għandhom jitwettqu minn 
korpi notifikati skont it-Taqsima 4.4 tal-
Anness VII, b'kunsiderazzjoni tal-klassi 
tar-riskju u t-tip ta’ apparat u l-fatturi 
speċifiċi relatati mal-manifatturi fi Stat 
Membru. F'każ li tittieħed tali deċiżjoni, 
il-Kummissjoni għandha tinżamm 
infurmata.

Or. en

Emenda 546
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni tista’, permezz tal-atti ta’ 
implimentazzjoni, tispeċifika l-modalitajiet 
u l-aspetti ta’ proċedura bl-għan li tiżgura 
l-applikazzjoni armonizzata tal-proċeduri 
ta’ valutazzjoni tal-konformità mill-korpi 
notifikati għal kwalunkwe wieħed minn 
dawn l-aspetti:

Il-Kummissjoni għandha, permezz tal-atti 
ta’ implimentazzjoni, tispeċifika l-
modalitajiet u l-aspetti proċedurali bl-għan 
li tiżgura l-applikazzjoni armonizzata tal-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
mill-korpi notifikati għal kwalunkwe 
wieħed mill-aspetti li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova taċċerta li l-korpi notifikati kollha qed japplikaw il-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità fl-istess livell għoli konsistenti.

Emenda 547
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-frekwenza minima ta’ spezzjonijiet fil-
fabbrika għal għarrieda u verifika ta' 
kampjuni li għandhom jitwettqu minn 
korpi notifikati skont it-Taqsima 4.4 tal-
Anness VIII, b'kunsiderazzjoni tal-klassi 
tar-riskju u t-tip ta’ apparat;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-numru ta’ spezzjonijiet għall-għarrieda fit-Taqsima 4.4 tal-Anness VIII għandu jiġi definit 
b’mod ċar, sabiex il-kontrolli neċessarji jissaħħu u biex jiġi garantit li l-ispezzjonijiet għall-
għarrieda jkunu fl-istess livell u bl-istess frekwenza fl-Istati Membri kollha. Għalhekk, l-
ispezzjonijiet għall-għarrieda għandhom isiru tal-anqas darba f’ċiklu ta’ ċertifikazzjoni u 
għal kull manifattur u grupp ta’ apparat ġeneriku. Minħabba l-importanza kruċjali ta’ dan l-
istrument, l-ambitu u l-proċeduri tal-ispezzjonijiet għall-għarrieda għandhom jiġu ddikjarati 
fir-Regolament innifsu minflok f’regoli fil-fażi finali bħal atti ta’ implimentazzjoni.
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Emenda 548
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

il-frekwenza minima ta’ spezzjonijiet fil-
fabbrika għal għarrieda u verifika ta' 
kampjuni li għandhom jitwettqu minn 
korpi notifikati skont it-Taqsima 4.4 tal-
Anness VIII, b'kunsiderazzjoni tal-klassi 
tar-riskju u t-tip ta’ apparat;

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

In-numru ta’ spezzjonijiet għall-għarrieda fit-Taqsima 4.4 tal-Anness VIII għandu jiġi definit 
b’mod ċar, sabiex il-kontrolli neċessarji jissaħħu u biex jiġi garantit li l-ispezzjonijiet għall-
għarrieda jkunu fl-istess livell u bl-istess frekwenza fl-Istati Membri kollha. Għaldaqstant it-
tneħħija ta' dan l-inċiż hija konformi mal-emenda proposta tas-Taqsima 4.4 tal-Anness VII li 
tiċċara d-dispożizzjonijiet.

Emenda 549
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-frekwenza minima ta’ spezzjonijiet fil-
fabbrika għal għarrieda u verifika ta' 
kampjuni li għandhom jitwettqu minn 
korpi notifikati skont it-Taqsima 4.4 tal-
Anness VIII, b'kunsiderazzjoni tal-klassi 
tar-riskju u t-tip ta’ apparat;

imħassar

Or. en

Emenda 550
Milan Cabrnoch
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Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Fid-dawl tal-progress tekniku u ta’ 
kwalunkwe informazzjoni li ssir 
disponibbli waqt il-ħatra u l-monitoraġġ 
tal-korpi notifikati stipulati fl-Artikoli 28 
sa 40, jew tal-attivitajiet ta' viġilanza jew 
sorveljanza tas-suq deskritti fl-Artikoli 61 
sa 75, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 89 li jemendaw jew jissupplixxu 
l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
stabbiliti fl-Annessi VIII sa XI.

imħassar

Or. cs

Emenda 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Fid-dawl tal-progress tekniku u ta’ 
kwalunkwe informazzjoni li ssir 
disponibbli waqt il-ħatra u l-monitoraġġ 
tal-korpi notifikati stipulati fl-Artikoli 28 
sa 40, jew tal-attivitajiet ta' viġilanza jew 
sorveljanza tas-suq deskritti fl-Artikoli 61 
sa 75, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 89 li jemendaw jew jissupplixxu 
l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
stabbiliti fl-Annessi VIII sa XI.

imħassar

Or. de

Emenda 552
Philippe Juvin
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Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11. Fid-dawl tal-progress tekniku u ta’ 
kwalunkwe informazzjoni li ssir 
disponibbli waqt il-ħatra u l-monitoraġġ 
tal-korpi notifikati stipulati fl-Artikoli 28 
sa 40, jew tal-attivitajiet ta' viġilanza jew 
sorveljanza tas-suq deskritti fl-Artikoli 61 
sa 75, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 89 li jemendaw jew jissupplixxu 
l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
stabbiliti fl-Annessi VIII sa XI.

11. Fid-dawl tal-progress tekniku u ta’ 
kwalunkwe informazzjoni li ssir 
disponibbli waqt il-ħatra u l-monitoraġġ 
tal-korpi notifikati stipulati fl-Artikoli 28 
sa 40, jew tal-attivitajiet ta' viġilanza jew 
sorveljanza tas-suq deskritti fl-Artikoli 61 
sa 75, il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni
skont l-Artikolu 88 li jemendaw jew 
jissupplixxu l-proċeduri ta’ valutazzjoni 
tal-konformità stabbiliti fl-Annessi VIII sa 
XI.

Or. fr

Emenda 553
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 11a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11a. L-Aġenzija, l-awtorità kompetenti 
jew il-korpi ta' notifika, skont ir-
relevanza, għandhom iżommu u jaħżnu 
prototip minn kull apparat li rċevew mill-
manifattur u li vvalutaw, għal tal-anqas 
ħames snin wara t-tmiem tal-valutazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi skoraġġat kwalunkwe frodi ta' manifattura bħall-iskandlu tal-PIP, u sabiex b'mod 
aktar ġenerali tkun iffaċilitata s-sorveljanza tas-suq, huwa importanti li jkun jista' jsir 
paragun tal-apparati fis-suq u l-prototip li ntuża għall-valutazzjoni.
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Emenda 554
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità tirrikjedi l-involviment ta’ korp 
notifikat, il-manifattur jista’ jressaq 
applikazzjoni għand korp notifikat tal-
għażla tiegħu, sakemm dak il-korp ikun 
notifikat għalll-attivitajiet ta’ valutazzjoni 
tal-konformità, il-proċeduri ta’ valutazzjoni 
tal-konformità u l-apparati kkonċernati. 
Applikazzjoni ma tistax titressaq 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’ jressaq 
applikazzjoni għand korp notifikat tal-
għażla tiegħu, sakemm dak il-korp ikun 
notifikat għalll-attivitajiet ta’ valutazzjoni 
tal-konformità, il-proċeduri ta’ valutazzjoni 
tal-konformità u l-apparati kkonċernati. 
Applikazzjoni ma tistax titressaq b’mod 
parallel għand aktar minn korp notifikat 
wieħed għall-istess attività ta’ valutazzjoni 
tal-konformità. Il-manifattur għandu 
jressaq l-isem tal-korp notifikat li jkun 
għażel lill-awtorità nazzjonali kompetenti 
tal-Istat Membru fejn għandu l-uffiċċju 
prinċipali.

Or. fr

Emenda 555
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korp notifikat ikkonċernat għandu 
jinforma lill-korpi notifikati l-oħra bi 
kwalunkwe manifattur li jirtira l-
applikazzjoni tiegħu qabel id-deċiżjoni tal-
korp notifikat fir-rigward tal-valutazzjoni 
tal-konformità.

2. Il-korp notifikat ikkonċernat għandu 
jinforma lill-korpi notifikati l-oħra bi 
kwalunkwe manifattur li jirtira l-
applikazzjoni tiegħu qabel id-deċiżjoni tal-
korp notifikat fir-rigward tal-valutazzjoni 
tal-konformità. Għandu jinforma wkoll 
lill-korpi nazzjonali kompetenti mingħajr 
dewmien.

Or. fr
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Emenda 556
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fl-istadji kollha tal-proċedura ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, il-korp ta' 
valutazzjoni notifikat għandu jwettaq tal-
anqas spezzjoni waħda għall-għarrieda 
fil-faċilitajiet tal-produzzjoni tal-
manifattur qabel ma' jieħu deċiżjoni dwar 
il-konformità.  Spezzjoni għall-għarrieda 
hi waħda fejn il-manifattur ma jingħata l-
ebda notifika minn qabel ta' dati jew 
ħinijiet ta' spezzjoni possibbli. Il-korp 
notifikat għandu jinforma lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru kkonċernat 
bir-riżultati ta' din l-ispezzjoni.

Or. fr

Emenda 557
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en

Emenda 558
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 44
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. cs

Emenda 559
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-proċedura proposta tnaqqas l-aċċess għas-suq u toħloq inċertezza legali għall-manifatturi 
tal-apparati mediċi mingħajr ma ttejjeb is-sikurezza tal-pazjent.

Emenda 560
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. de

Emenda 561
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 44
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk is-sikurezza tal-apparati mediċi għandha tiżdied, huwa importanti ħafna li l-korpi 
notifikati jissaħħu. L-użu tal-proċedura ta' skrutinju jista' jfisser li apparati innovattivi ħafna 
jsiru disponibbli għall-pazjenti wara dewmien konsiderevoli biss.

Emenda 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 44

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 44  introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, 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 medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an  actual increase in the safety of users.

Emenda 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 44
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċess propost mill-Kummissjoni jirriżulta f'dewmien, duplikazzjoni u spejjeż addizzjonali 
mingħajr ebda evidenza li jkun jista' jipprovdi salvagwardji addizzjonali għall-pazjenti. 
Minflok, l-attenzjoni għandha tkun fuq it-titjib tal-kwalità tal-korpi notifikati u l-valutazzjoni 
li għandhom iwettqu.

Emenda 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 [...] imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tali mekkaniżmu għal skrutinju jista' jwassal għal dewmien fil-valutazzjoni u żieda fl-ispejjeż 
mingħajr ma jiġi kontrobilanċjat minn xi benefiċċju. Din il-proċedura ma ttejjibx il-livell ta' 
sikurezza għall-pazjenti u hi wkoll ta' detriment għall-SMEs li ma jkunux jistgħu jiżviluppaw 
prodotti innovattivi ġodda.

Emenda 565
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mekkaniżmu għall-iskrutinju ta’ ċerti 
valutazzjonijiet tal-konformità

Valutazzjoni xjentifika pprovduta mill-
MDCG
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun prevista valutazzjoni Ewropea u magħmula sistematika għal apparat mediku 
sensittiv u innovattiv. Ir-riżultat tal-valutazzjoni għandu jkun vinkolanti sabiex jiġi ggarantit 
li ma jikkostitwixxix sempliċi konsultazzjoni. Għalhekk, minħabba valutazzjoni negattiva ċertu 
apparat ma jkunx jista’ jiġi ċċertifikat u introdott fis-suq. Ladarba tkun kisbet l-esperjenza, il-
Kummissjoni, bl-appoġġ ta’ panels ta’ esperti għandha tistabbilixxi linji gwida u 
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni indirizzati lill-produtturi u lill-korpi notifikati dwar 
valutazzjoni klinika u segwitu wara l-kummerċjalizzazzjoni; dan inaqqas progressivament 
dan il-mekkaniżmu ta’ valutazzjoni Ewropew għall-apparati tal-aħjar kwalità u innovattivi.

Emenda 566
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mekkaniżmu għall-iskrutinju ta’ ċerti 
valutazzjonijiet tal-konformità

Notifika ta' ċerti valutazzjonijiet tal-
konformità tal-apparati mediċi lill-
Kummissjoni u lill-MDCG

Or. fr

Emenda 567
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi notifikati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-
applikazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi III, bl-
eċċezzjoni tal-applikazzjonijiet għas-
suppliment jew it-tiġdid ta’ ċertifikati 
eżistenti. In-notifika għandha tkun 
akkumpanjata minn abbozz ta’ 
struzzjonijiet dwar l-użu msemmi fit-
Taqsima 19.3 tal-Anness I u l-abbozz tas-

1. Il-korpi notifikati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-
applikazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati impjantabbli tal-
klassi III, bl-eċċezzjoni tal-
applikazzjonijiet għas-suppliment jew it-
tiġdid ta’ ċertifikati eżistenti. In-notifika 
għandha tkun akkumpanjata minn abbozz 
ta’ struzzjonijiet dwar l-użu msemmi fit-
Taqsima 19.3 tal-Anness I u l-abbozz tas-
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sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika msemmi fl-Artikolu 26. Fin-
notifika tiegħu, il-korp notifikat għandu 
jindika d-data stmata sa meta l-valutazzjoni 
tal-konformità għandha titlesta. Il-
Kummissjoni għandha tittrażmetti 
minnufih in-notifika u d-dokumenti 
akkumpanjanti lill-MDCG.

sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika msemmi fl-Artikolu 26. Fin-
notifika tiegħu, il-korp notifikat għandu 
jindika d-data stmata sa meta l-valutazzjoni 
tal-konformità għandha titlesta. Il-
Kummissjoni għandha tittrażmetti 
minnufih in-notifika u d-dokumenti 
akkumpanjanti lill-MDCG.

Or. fr

Emenda 568
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi notifikati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-
applikazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi III, bl-
eċċezzjoni tal-applikazzjonijiet għas-
suppliment jew it-tiġdid ta’ ċertifikati 
eżistenti. In-notifika għandha tkun 
akkumpanjata minn abbozz ta’ 
struzzjonijiet dwar l-użu msemmi fit-
Taqsima 19.3 tal-Anness I u l-abbozz tas-
sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika msemmi fl-Artikolu 26. Fin-
notifika tiegħu, il-korp notifikat għandu 
jindika d-data stmata sa meta l-
valutazzjoni tal-konformità għandha 
titlesta. Il-Kummissjoni għandha 
tittrażmetti minnufih in-notifika u d-
dokumenti akkumpanjanti lill-MDCG.

1. Fil-każ tal-apparati impjantabbli, 
ikklassifikati bħala klassi III, il-korp 
notifikat, qabel ma joħroġ iċ-ċertifikat ta’ 
konformità, għandu jitlob valutazzjoni 
xjentifika pprovduta mill-MDCG fuq il-
valutazzjoni klinika u s-segwitu kliniku 
ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 569
Mairead McGuinness
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Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-1) Apparat tal-klassi III għandu jiġi 
evalwat esklussivament minn korp 
notifikat rilevanti li jkun notifikat għal 
dik il-kategorija jew grupp speċifiku tal-
apparati tal-klassi III.

1. Il-korpi notifikati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-
applikazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi III, bl-
eċċezzjoni tal-applikazzjonijiet għas-
suppliment jew it-tiġdid ta’ ċertifikati 
eżistenti. In-notifika għandha tkun 
akkumpanjata minn abbozz ta’ 
struzzjonijiet dwar l-użu msemmi fit-
Taqsima 19.3 tal-Anness I u l-abbozz tas-
sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika msemmi fl-Artikolu 26. Fin-
notifika tiegħu, il-korp notifikat għandu 
jindika d-data stmata sa meta l-valutazzjoni 
tal-konformità għandha titlesta. Il-
Kummissjoni għandha tittrażmetti 
minnufih in-notifika u d-dokumenti 
akkumpanjanti lill-MDCG.

1. Il-korpi notifikati għandhom jinfurmaw
lill-Kummissjoni bl-applikazzjonijiet 
kollha għall-valutazzjoni tal-konformità 
għall-apparati tal-klassi III, inklużi l-
applikazzjonijiet li sussegwentement jiġu 
rtirati.

In-notifika għandha tkun akkumpanjata 
minn abbozz ta’ struzzjonijiet dwar l-użu 
msemmi fit-Taqsima 19.3 tal-Anness I u l-
abbozz tas-sommarju tas-sikurezza u l-
prestazzjoni klinika msemmi fl-Artikolu 26 
u l-isem tal-espert kliniku magħżul għall-
evalwazzjoni mil-lista żviluppata mill-
MDCG skont l-Artikolu 80 g) biex ikun 
rivedut r-rapport ta' evalwazzjoni klinika 
tal-manifattur.
Fin-notifika tiegħu, il-korp notifikat 
għandu jindika d-data stmata sa meta l-
valutazzjoni tal-konformità għandha 
titlesta.
Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti 
minnufih in-nota ta' applikazzjoni u d-
dokumenti akkumpanjanti lill-MDCG.
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1a. L-MDCG jista' jitlob lill-korp notifikat 
iressaq ir-rapport ta' evalwazzjoni klinika 
kollu u l-pjan kliniku ta' segwitu ta' wara 
l-kummerċjalizzazzjoni u r-rapport tal-
espert kliniku. Waqt l-għażla ta' fajl 
speċifiku għas-sottomissjoni, il-prinċipju 
tat-trattament ugwali għandu jitqies kif 
xieraq.
1b. L-MDCG jista' jressaq kummenti 
dwar il-pjan kliniku ta' segwitu ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni.
F'każ fejn l-MDCG iressaq kummenti kif 
imsemmi hawn fuq, il-manifattur għandu 
jwieġeb għall-kumment tal-MDCG fi 
żmien 30 jum.
1c. Il-Kummissjoni għandha tqassar il-
kummenti preżentati skont il-paragrafu 3 
u r-riżultat tal-proċedura ta’ valutazzjoni 
tal-konformità għandu jkun aċċessibbli 
għall-pubbliku. Hi ma għandhiex tiżvela 
dejta personali jew inforamzzjoni ta' 
natura kummerċjalment kunfidenzjali.
1d. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
l-infrastruttura teknika għall-iskambju 
tad-dejta permezz ta’ mezzi elettroniċi 
bejn il-korpi notifikati u l-MDCG għall-
finijiet ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 570
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi notifikati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-
applikazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi III, bl-
eċċezzjoni tal-applikazzjonijiet għas-
suppliment jew it-tiġdid ta’ ċertifikati 

1. Il-valutazzjonijiet tal-konformità għall-
apparati kklassifikati bħala klassi III 
għandhom jitwettqu mill-manifatturi taħt 
l-awtorità tal-Istati Membri. Il-
manifatturi għandhom ikunu mitluba 
jipprovdu evidenza tal-benefiċċji mediċi u 
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eżistenti. In-notifika għandha tkun 
akkumpanjata minn abbozz ta’ 
struzzjonijiet dwar l-użu msemmi fit-
Taqsima 19.3 tal-Anness I u l-abbozz tas-
sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika msemmi fl-Artikolu 26. Fin-
notifika tiegħu, il-korp notifikat għandu 
jindika d-data stmata sa meta l-
valutazzjoni tal-konformità għandha 
titlesta. Il-Kummissjoni għandha 
tittrażmetti minnufih in-notifika u d-
dokumenti akkumpanjanti lill-MDCG.

soċjali tal-apparati l-ġodda li jitqiegħdu 
fis-suq. Għandhom ikunu mitluba wkoll 
jipprovdu evidenza tal-affidabiltà u s-
sikurezza tagħhom. Dik l-evidenza 
għandha tiġi pprovduta b'mod xjentifiku 
u imparzjali.

Or. fr

Emenda 571
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minkejja s-subparagrafu 1 tal-
Artikolu 44(1), dan ir-rekwiżit ma 
għandux japplika għal apparati li 
għalihom l-ispeċifikazzjonijiet imsemmija 
fl-Artikoli 6 u 7 ġew ippubblikati għall-
valutazzjoni klinika u s-segwitu kliniku 
ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni u għal 
apparati li għalihom l-applikazzjoni għaċ-
ċertifikazzjoni timmira biss lejn is-
supplementar jew it-tiġdid ta’ ċertifikati 
eżistenti.

Or. en

Emenda 572
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien 28 jum mill-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
l-MDCG jista’ jitlob lill-korp notifikat 
biex jippreżenta sommarju tal-
valutazzjoni tal-konformità preliminari 
qabel ma joħroġ ċertifikat. Fuq 
suġġeriment ta’ kwalunkwe wieħed mill-
membri tiegħu jew mill-Kummissjoni, l-
MDCG għandu jiddeċiedi jekk jagħmilx 
tali talba skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 78(4). Fit-talba tiegħu l-MDCG 
għandu jindika r-raġuni tas-saħħa 
vvalidata xjentifikament, għaliex ikun 
għażel il-fajl speċifiku biex iressaq 
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari. Waqt l-għażla ta' fajl 
speċifiku għas-sottomissjoni, il-prinċipju 
tat-trattament ugwali għandu jitqies kif 
xieraq.

imħassar

Fi żmien ħamest ijiem mill-wasla tat-talba 
mill-MDCG, il-korp notifikat għandu 
jinforma lill-manifattur b’dan.

Or. fr

Emenda 573
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fi żmien 28 jum mill-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
l-MDCG jista’ jitlob lill-korp notifikat 
biex jippreżenta sommarju tal-
valutazzjoni tal-konformità preliminari 
qabel ma joħroġ ċertifikat. Fuq 
suġġeriment ta’ kwalunkwe wieħed mill-
membri tiegħu jew mill-Kummissjoni, l-
MDCG għandu jiddeċiedi jekk jagħmilx 
tali talba skont il-proċedura stabbilita fl-

imħassar
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Artikolu 78(4). Fit-talba tiegħu l-MDCG 
għandu jindika r-raġuni tas-saħħa 
vvalidata xjentifikament, għaliex ikun 
għażel il-fajl speċifiku biex iressaq 
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari. Waqt l-għażla ta' fajl 
speċifiku għas-sottomissjoni, il-prinċipju 
tat-trattament ugwali għandu jitqies kif 
xieraq.
Fi żmien ħamest ijiem mill-wasla tat-talba 
mill-MDCG, il-korp notifikat għandu
jinforma lill-manifattur b’dan.

Or. fr

Emenda 574
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fi żmien 28 jum mill-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-
MDCG jista’ jitlob lill-korp notifikat biex 
jippreżenta sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari qabel ma joħroġ 
ċertifikat. Fuq suġġeriment ta’ kwalunkwe 
wieħed mill-membri tiegħu jew mill-
Kummissjoni, l-MDCG għandu jiddeċiedi 
jekk jagħmilx tali talba skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 78(4). Fit-talba tiegħu 
l-MDCG għandu jindika r-raġuni tas-saħħa 
vvalidata xjentifikament, għaliex ikun 
għażel il-fajl speċifiku biex iressaq 
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari. Waqt l-għażla ta' fajl speċifiku 
għas-sottomissjoni, il-prinċipju tat-
trattament ugwali għandu jitqies kif xieraq.

Fi żmien 20 jum mill-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-
MDCG jista’ jitlob lill-korp notifikat biex 
jippreżenta sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari qabel ma joħroġ 
ċertifikat. Fuq suġġeriment ta’ kwalunkwe 
wieħed mill-membri tiegħu jew mill-
Kummissjoni, l-MDCG għandu jiddeċiedi 
jekk jagħmilx tali talba skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 78(4). Fit-talba tiegħu 
l-MDCG għandu jindika r-raġuni tas-saħħa 
vvalidata xjentifikament, għaliex ikun 
għażel il-fajl speċifiku biex iressaq 
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari. Waqt l-għażla ta' fajl speċifiku 
għas-sottomissjoni, il-prinċipju tat-
trattament ugwali għandu jitqies kif xieraq.

Or. fr
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Emenda 575
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien 28 jum mill-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
l-MDCG jista’ jitlob lill-korp notifikat 
biex jippreżenta sommarju tal-
valutazzjoni tal-konformità preliminari 
qabel ma joħroġ ċertifikat. Fuq 
suġġeriment ta’ kwalunkwe wieħed mill-
membri tiegħu jew mill-Kummissjoni, l-
MDCG għandu jiddeċiedi jekk jagħmilx 
tali talba skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 78(4). Fit-talba tiegħu l-MDCG 
għandu jindika r-raġuni tas-saħħa 
vvalidata xjentifikament, għaliex ikun 
għażel il-fajl speċifiku biex iressaq 
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari. Waqt l-għażla ta' fajl 
speċifiku għas-sottomissjoni, il-prinċipju 
tat-trattament ugwali għandu jitqies kif 
xieraq.

L-MDCG għandu jikkomunika r-riżultat 
tal-valutazzjoni xjentifika tiegħu l-aktar 
tard sa 4  jum wara s-sottomissjoni tar-
rapport ta’ valutazzjoni klinika kif 
imsemmi fil-Parti A tal-Anness XIII, 
inkluż ir-riżultati ta’ investigazzjoni 
klinika kif imsemmi fl-Anness XIV; Is-
segwitu kliniku ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni msemmi fil-Parti B 
tal-Anness XII; L-abbozz ta’ struzzjonijiet 
għall-użu msemmi fit-Taqsima 19.3 tal-
Anness I u l-abbozz tas-sommarju u l-
prestazzjoni tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika msemmija fl-Artikolu 26 u d-
dokumentazzjoni teknika relatata mal-
Anness XIII. Matul dan il-perjodu ta’ 
żmien u l-aktar tard sa 45 jum wara s-
sottomissjoni ta’ dawk id-dokumenti, l-
MDCG jista’ jitlob is-sottomissjoni ta’ 
informazzjoni addizzjonali meħtieġa 
għall-valutazzjoni xjentifika. Sas-
sottomissjoni ta’ informazzjoni 
addizzjonali, dak il-perjodu ta’ 45 jum 
għandu jiġi sospiż. Talbiet sussegwenti 
tal-MDGC għal informazzjoni 
addizzjonali ma għandhomx jissospendu 
l-perjodu għall-valutazzjoni xjentifika tal-
MDCG.

Or. en

Emenda 576
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fi żmien 28 jum mill-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-
MDCG jista’ jitlob lill-korp notifikat biex 
jippreżenta sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari qabel ma joħroġ 
ċertifikat. Fuq suġġeriment ta’ kwalunkwe 
wieħed mill-membri tiegħu jew mill-
Kummissjoni, l-MDCG għandu jiddeċiedi 
jekk jagħmilx tali talba skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 78(4). Fit-talba tiegħu 
l-MDCG għandu jindika r-raġuni tas-saħħa 
vvalidata xjentifikament, għaliex ikun 
għażel il-fajl speċifiku biex iressaq 
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari. Waqt l-għażla ta' fajl speċifiku 
għas-sottomissjoni, il-prinċipju tat-
trattament ugwali għandu jitqies kif xieraq.

Fi żmien 28 jum mill-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-
MDCG jista’ jitlob lill-korp notifikat biex 
jippreżenta sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari qabel ma joħroġ 
ċertifikat. Fuq suġġeriment ta’ kwalunkwe 
wieħed mill-membri tiegħu jew mill-
Kummissjoni, l-MDCG għandu jiddeċiedi 
jekk jagħmilx tali talba skont il-proċedura 
stabbilita fl-Artikolu 78(4). Fit-talba tiegħu 
l-MDCG għandu jindika r-raġuni tas-saħħa 
vvalidata xjentifikament, għaliex ikun 
għażel il-fajl speċifiku biex iressaq 
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari mill-lista li ġejja: 

a) Monitoraġġ tal-livell ta' benefiċċju 
pożittiv għall-evidenza tar-riskju għall-
kategorija tal-prodotti kkonċernati
b) Ġbir ta' dejta li jippermetti l-iżvilupp ta' 
CTS jew talba għal mandat ta' standard 
armonizzat mill-Kummissjoni Ewropea 
għall-kategorija tal-prodotti kkonċernati
c) Valutazzjoni tal-kompetenza meħtieġa 
jew tal-bżonn ta' taħriġ tal-korp notifikat 
u ta' korpi notifikati oħrajn għall-
kategorija tal-prodotti kkonċernati
d) Kontribut għall-attivitajiet ta' 
monitoraġġ ippjanati tal-korpi notifikati
e) Kontribut għall-attivitajiet ippjanati 
tas-sorveljanza tas-suq
f) Skrutinju kontinwu tal-lista tal-esperti 
kliniċi
g) Kampanji ppjanati ta' informazzjoni 
pubblika 
Waqt l-għażla ta' fajl speċifiku għas-
sottomissjoni, il-prinċipju tat-trattament 
ugwali għandu jitqies kif xieraq.

Or. en
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Emenda 577
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fi żmien ħamest ijiem mill-wasla tat-
talba mill-MDCG, il-korp notifikat 
għandu jinforma lill-manifattur b’dan.

imħassar

Or. en

Emenda 578
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fi żmien ħamest ijiem mill-wasla tat-talba 
mill-MDCG, il-korp notifikat għandu 
jinforma lill-manifattur b’dan.

Immedjatament mill-wasla tat-talba mill-
MDCG, il-korp notifikat għandu jinforma 
lill-manifattur b’dan.

Or. en

Emenda 579
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-MDCG jista’ jippreżenta l-kummenti 
dwar is-sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari, l-aktar tard, sa 
60 jum wara li jintbagħat dan is-
sommarju. F’dak il-perjodu u l-aktar tard 
sa 30 jum wara s-sottomissjoni, l-MDCG 

imħassar
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jista’ jitlob li tinbagħat informazzjoni 
addizzjonali li għal raġunijiet validi 
xjentifikament tkun meħtieġa għall-
analiżi tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari tal-korp notifikat. Dan jista’ 
jinkludi talba għal kampjuni jew żjara fuq 
il-post fil-bini tal-manifattur. Sakemm 
tintbagħat l-inforamzzjoni addizzjonali 
mitluba, il-perjodu għall-kummenti 
msemmi fl-ewwel sentenza ta' dan is-
sottoparagrafu għandu jiġi sospiż. It-
talbiet sussegwenti għal informazzjoni 
addizzjonali mill-MDCG ma għandhomx 
jissospendu l-perjodu għas-sottomissjoni 
tal-kummenti.

Or. fr

Emenda 580
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-MDCG jista’ jippreżenta l-kummenti 
dwar is-sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari, l-aktar tard, sa 
60 jum wara li jintbagħat dan is-
sommarju. F’dak il-perjodu u l-aktar tard 
sa 30 jum wara s-sottomissjoni, l-MDCG 
jista’ jitlob li tinbagħat informazzjoni 
addizzjonali li għal raġunijiet validi 
xjentifikament tkun meħtieġa għall-
analiżi tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari tal-korp notifikat. Dan jista’ 
jinkludi talba għal kampjuni jew żjara fuq 
il-post fil-bini tal-manifattur. Sakemm 
tintbagħat l-inforamzzjoni addizzjonali 
mitluba, il-perjodu għall-kummenti 
msemmi fl-ewwel sentenza ta' dan is-
sottoparagrafu għandu jiġi sospiż. It-
talbiet sussegwenti għal informazzjoni 
addizzjonali mill-MDCG ma għandhomx 
jissospendu l-perjodu għas-sottomissjoni 

imħassar
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tal-kummenti.

Or. fr

Emenda 581
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-MDCG jista’ jippreżenta l-kummenti
dwar is-sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari, l-aktar tard, sa 
60 jum wara li jintbagħat dan is-sommarju. 
F’dak il-perjodu u l-aktar tard sa 30 jum 
wara s-sottomissjoni, l-MDCG jista’ jitlob 
li tinbagħat informazzjoni addizzjonali li 
għal raġunijiet validi xjentifikament tkun 
meħtieġa għall-analiżi tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari tal-korp notifikat. 
Dan jista’ jinkludi talba għal kampjuni jew 
żjara fuq il-post fil-bini tal-manifattur.
Sakemm tintbagħat l-inforamzzjoni 
addizzjonali mitluba, il-perjodu għall-
kummenti msemmi fl-ewwel sentenza ta' 
dan is-sottoparagrafu għandu jiġi sospiż. It-
talbiet sussegwenti għal informazzjoni 
addizzjonali mill-MDCG ma għandhomx 
jissospendu l-perjodu għas-sottomissjoni 
tal-kummenti.

3. L-MDCG jista’ jressaq opinjoni 
favorevoli jew mhux favorevoli dwar is-
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari, l-aktar tard, sa 40 jum wara li 
jintbagħat dan is-sommarju. Jekk ma 
jressaqx opinjoni fi żmien dawk l-40 jum, 
l-opinjoni tiegħu għandha titqies 
favorevoli. F’dak il-perjodu u l-aktar tard 
sa 20 jum wara s-sottomissjoni, l-MDCG 
jista’ jitlob li tinbagħat informazzjoni 
addizzjonali li għal raġunijiet validi 
xjentifikament tkun meħtieġa għall-analiżi 
tal-valutazzjoni tal-konformità preliminari 
tal-korp notifikat. Dan jista’ jinkludi talba 
għal kampjuni jew żjara fuq il-post fil-bini 
tal-manifattur. Sakemm tintbagħat l-
inforamzzjoni addizzjonali mitluba, il-
perjodu għall-kummenti msemmi fl-ewwel 
sentenza ta' dan is-sottoparagrafu għandu 
jiġi sospiż. It-talbiet sussegwenti għal 
informazzjoni addizzjonali mill-MDCG ma 
għandhomx jissospendu l-perjodu għas-
sottomissjoni tal-kummenti.

Or. fr

Emenda 582
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-MDCG jista’ jippreżenta l-kummenti 
dwar is-sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari, l-aktar tard, sa 
60 jum wara li jintbagħat dan is-
sommarju. F’dak il-perjodu u l-aktar tard 
sa 30 jum wara s-sottomissjoni, l-MDCG 
jista’ jitlob li tinbagħat informazzjoni 
addizzjonali li għal raġunijiet validi 
xjentifikament tkun meħtieġa għall-
analiżi tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari tal-korp notifikat. Dan jista’ 
jinkludi talba għal kampjuni jew żjara fuq 
il-post fil-bini tal-manifattur. Sakemm 
tintbagħat l-inforamzzjoni addizzjonali 
mitluba, il-perjodu għall-kummenti 
msemmi fl-ewwel sentenza ta' dan is-
sottoparagrafu għandu jiġi sospiż. It-
talbiet sussegwenti għal informazzjoni 
addizzjonali mill-MDCG ma għandhomx 
jissospendu l-perjodu għas-sottomissjoni 
tal-kummenti.

3. Il-valutazzjoni xjentifika tal-MDCG 
hija bbażata fuq valutazzjoni tad-dossier 
mill-Bord Xjentifiku Konsultattiv 
imsemmi fl-Artikolu 80a. Jekk għal 
apparat partikolari l-manifattur ikun 
talab parir xjentifiku skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 82a, l-eżitu ta’ dik 
il-proċedura għandu jiġi sottomess 
flimkien man-notifika jew malli dik il-
proċedura tkun kompluta. Il-parir 
xjentifiku għandu jiġi kkunsidrat b’mod 
dovut mill-MDCG u l-Kummissjoni matul 
l-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

Or. en

Emenda 583
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korp notifikat għandu jqis sew 
kwalunkwe kumment li jasal b'mod 
konformi mal-paragrafu 3. Huwa għandu 
jagħti lill-Kummissjoni spjegazzjoni dwar 
kif il-kummenti ġew ikkunsidrati, inkluża 
kull ġustifikazzjoni xierqa għaliex ċerti 
kummenti ma jkunux ġew segwiti, u d-
deċiżjoni finali tiegħu fir-rigward tal-
valutazzjoni tal-konformità inkwistjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti din 
l-informazzjoni minnufih lill-MDCG.

imħassar
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Or. fr

Emenda 584
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korp notifikat għandu jqis sew 
kwalunkwe kumment li jasal b'mod 
konformi mal-paragrafu 3. Huwa għandu 
jagħti lill-Kummissjoni spjegazzjoni dwar 
kif il-kummenti ġew ikkunsidrati, inkluża 
kull ġustifikazzjoni xierqa għaliex ċerti 
kummenti ma jkunux ġew segwiti, u d-
deċiżjoni finali tiegħu fir-rigward tal-
valutazzjoni tal-konformità inkwistjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti din l-
informazzjoni minnufih lill-MDCG.

4. Id-deċiżjoni finali tal-korp notifikat fir-
rigward tal-valutazzjoni tal-konformità 
għandha tkun soġġetta għall-opinjoni 
mressqa skont il-paragrafu 3. Il-korp 
notifikar jista' jressaq kummenti dwar l-
opinjoni lill-Kummissjoni, li għandha 
tittrażmetti din l-informazzjoni minnufih 
lill-MDCG.

Jekk l-opinjoni mressqa skont il-
paragrafu 3 hi favorevoli, il-korp notifikat 
għandu jinnotifika lill-manifattur 
minnufih u għandu jkollu 15-il jum mid-
data ta' meta jkun irċieva l-opinjoni li 
matulhom jista' japplika għal reviżjoni.
Fi żmien 30 jum minn meta jirċievi 
applikazzjoni għal reviżjoni, l-MDCG 
għandu jressaq opinjoni finali lill-korp 
notifikat. L-opinjoni finali għandha tkun 
akkumpanjata minn rapport li 
jistabbilixxi r-raġunijiet li fuqhom ibbaża 
l-konklużjonijiet tiegħu.
Jekk l-opinjoni mressqa skont il-
paragrafu 3 hi favorevoli, il-korp notifikat 
jista' jipproċedi biċ-ċertifikazzjoni. 
Madankollu, jekk l-opinjoni favorevoli hi 
dipendenti fuq miżuri speċifiċi (bħal 
eżempju l-bidliet fil-pjan ta’ segwitu ta’ 
wara l-kummerċjalizzazzjoni jew iċ-
ċertifikazzjoni b’limitu ta’ żmien), il-korp 
notifikat għandu joħroġ ċertifikat ta’ 
konformità biss bil-kundizzjoni li jittieħdu 
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dawn il-miżuri.

Or. fr

Emenda 585
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korp notifikat għandu jqis sew 
kwalunkwe kumment li jasal b'mod 
konformi mal-paragrafu 3. Huwa għandu 
jagħti lill-Kummissjoni spjegazzjoni dwar 
kif il-kummenti ġew ikkunsidrati, inkluża 
kull ġustifikazzjoni xierqa għaliex ċerti 
kummenti ma jkunux ġew segwiti, u d-
deċiżjoni finali tiegħu fir-rigward tal-
valutazzjoni tal-konformità inkwistjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti din 
l-informazzjoni minnufih lill-MDCG.

4. Fil-każ ta’ valutazzjoni xjentifika 
favorevoli, il-korp notifikat jista’ 
jipproċedi biċ-ċertifikazzjoni. 
Madankollu, jekk il-valutazzjoni 
xjentifika favorevoli hija dipendenti fuq l-
applikazzjoni ta’ miżuri xjentifiċi 
(eżempju. l-adattament tal-pjan ta’ 
segwitu kliniku ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni 
b’limitu ta’ żmien), il-korp notifikat 
għandu joħroġ iċ-ċertifikat ta’ konformità 
biss bil-kundizzjoni li dawn il-miżuri jiġu 
implimentati.

Or. en

Emenda 586
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fil-każ ta' valutazzjoni xjentifika mhux 
favorevoli, il-korp notifikat ma għandux 
joħroġ iċ-ċertifikat ta’ konformità. 
Madankollu, il-korp notifikat jista’ 
jissottometti informazzjoni ġdida bħala 
tweġiba għall-ispjegazzjoni inkluża fil-
valutazzjoni xjentifika tal-MDCG.
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Fuq talba tal-manifattur, il-Kummissjoni 
għandha torganizza seduta ta’ smigħ li 
tippermetti diskussjoni fuq bażi xjentifika 
għall-valutazzjoni xjentifika mhux 
favorevoli u kwalunkwe azzjoni li l-
manifattur jista’ jieħu jew dejta li tista’ 
tiġi sottomessa biex jiġi indirizzat it-
tħassib tal-MDCG.

Or. en

Emenda 587
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn jitqies meħtieġ għall-protezzjoni tas-
sikurezza tal-pazjenti u tas-saħħa pubblika, 
il-Kummissjoni tista’ tiddetermina permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, kategoriji 
speċifiċi jew gruppi ta’ apparati, barra mill-
apparati tal-klassi III, li għalihom 
għandhom japplikaw il-paragrafi 1 sa 4 tul 
perjodu ta’ żmien predefinit. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3).

Fejn jitqies neċessarju għall-protezzjoni 
tas-sikurezza tal-pazjenti u tas-saħħa 
pubblika, il-Kummissjoni tista’ 
tiddetermina permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, apparati speċifiċi, 
kategoriji jew gruppi ta’ apparati, għajr 
apparati msemmija fil-paragrafu 1, li 
għalihom għandhom japplikaw il-paragrafi 
minn 1 sa 4 tul perjodu ta’ żmien 
predefinit. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 588
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn jitqies meħtieġ għall-protezzjoni tas-
sikurezza tal-pazjenti u tas-saħħa pubblika, 

Fejn jitqies meħtieġ għall-protezzjoni tas-
sikurezza tal-pazjenti u tas-saħħa pubblika, 
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il-Kummissjoni tista’ tiddetermina permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, kategoriji 
speċifiċi jew gruppi ta’ apparati, barra mill-
apparati tal-klassi III, li għalihom 
għandhom japplikaw il-paragrafi 1 sa 4 tul 
perjodu ta’ żmien predefinit. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3).

il-Kummissjoni tista’ tiddetermina permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, kategoriji 
speċifiċi jew gruppi ta’ apparati, barra mill-
apparati tal-klassi III, li għalihom 
għandhom japplikaw il-paragrafi 1 sa 4 tul 
perjodu ta’ żmien predefinit. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3). 

Or. en

Emenda 589
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn jitqies meħtieġ għall-protezzjoni tas-
sikurezza tal-pazjenti u tas-saħħa pubblika, 
il-Kummissjoni tista’ tiddetermina permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, kategoriji 
speċifiċi jew gruppi ta’ apparati, barra mill-
apparati tal-klassi III, li għalihom 
għandhom japplikaw il-paragrafi 1 sa 4
tul perjodu ta’ żmien predefinit. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3).

Fejn jitqies meħtieġ għall-protezzjoni tas-
sikurezza tal-pazjenti u tas-saħħa pubblika, 
il-Kummissjoni tista’ tiddetermina permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, kategoriji 
speċifiċi jew gruppi ta’ apparati, barra mill-
apparati tal-klassi III, li għalihom għandu 
japplika l-paragrafu 1 tul perjodu ta’ 
żmien predefinit. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. fr

Emenda 590
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) kemm ikun ġdid l-apparat jew it-
teknoloġija li fuqha jkun ibbażat u l-

(a) novità teknoloġika jew użu terapewtiku 
ġdid, li jista’ jkollhom impatt kliniku jew 
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impatt kliniku jew pubbliku sinifikanti 
tiegħu;

pubbliku sinifikanti fuq is-saħħa pubblika;

Or. en

Emenda 591
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tqassar il-
kummenti preżentati skont il-paragrafu 3 u 
r-riżultat tal-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għandu jkun aċċessibbli għall-
pubbliku. Hija ma għandhiex tiżvela dejta 
personali jew inforamzzjoni ta' natura 
kummerċjalment kunfidenzjali.

6. Il-Kummissjoni għandha tressaq l-
opinjonijiet skont il-paragrafu 3 u r-riżultat 
tal-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għandu jkun aċċessibbli għall-
pubbliku. Hija ma għandhiex tiżvela dejta 
personali jew inforamzzjoni ta' natura 
kummerċjalment kunfidenzjali.

Or. fr

Emenda 592
Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tqassar il-
kummenti preżentati skont il-paragrafu 3 u 
r-riżultat tal-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għandu jkun aċċessibbli għall-
pubbliku. Hija ma għandhiex tiżvela dejta 
personali jew inforamzzjoni ta' natura 
kummerċjalment kunfidenzjali.

6. Il-Kummissjoni għandha tqassar il-
kummenti preżentati skont il-paragrafu 3 u 
r-riżultat tal-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità għandu jkun aċċessibbli għall-
pubbliku. Hija ma għandhiex tiżvela dejta 
personali jew inforamzzjoni ta' natura 
industrijalment kunfidenzjali.

Or. fr
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Emenda 593
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
infrastruttura teknika għall-iskambju tad-
dejta permezz ta’ mezzi elettroniċi bejn il-
korpi notifikati u l-MDCG għall-finijiet ta’ 
dan l-Artikolu.

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
infrastruttura teknika għall-iskambju tad-
dejta permezz ta’ mezzi elettroniċi bejnha,
bejn il-korpi notifikati u l-MDCG għall-
finijiet ta’ dan l-Artikolu.

Or. fr

Emenda 594
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tista’ tadotta l-
modalitajiet u l-aspetti ta’ proċedura 
rigward is-sottomissjoni u l-analiżi tas-
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari skont il-paragrafi 2 u 3. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3).

imħassar

Or. fr

Emenda 595
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tista’ tadotta l-

8. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tista’ tadotta l-
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modalitajiet u l-aspetti ta’ proċedura 
rigward is-sottomissjoni u l-analiżi tas-
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari skont il-paragrafi 2 u 3. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3).

modalitajiet u l-aspetti ta’ proċedura 
rigward l-applikazzjoni ta' dan l-artikolu.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 596
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 44a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 a
L-iskrutinju tal-Korpi Notifikati u tar-
reviżjoni bejn il-pari tal-awtoritajiet 

kompetenti nazzjonali responsabbli għall-
Korpi Notifikati

1. L-MDCG għandu jiżgura:
a) l-allinjament tal-valutazzjoni inizjali, il-
kwalifikazzjoni, in-notifika u s-
sorveljanza tal-Korpi Notifikati;
b) il-monitoraġġ tal-kwalità u l-
kompetenza kontinwa tal-korpi notifikati 
tal-klassi III u l-valutazzjonijiet tagħhom, 
u
c) l-attivitajiet ta' notifika u ta' 
sorveljanza tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti responsabbli għall-Korpi 
Notifikati permezz tar-reviżjoni bejn il-
pari msemmija fl-Artikolu 28 paragrafu 8.
2. Sabiex jintlaħaq l-objettiv 
f'paragrafu 1(a) l-MDCG għandu:
a) ikollu numru suffiċjenti ta' persunal 
kompetenti għad-diispożizzjoni tiegħu li 
hu kwalifikat fil-valutazzjoni tal-
konformità tal-korpi ta' valutazzjoni u tal-
Korpi Notifikati. Tal-anqas żewġ tali 
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esperti u rappreżentant tal-Kummissjoni 
għandhom jipparteċipaw fit-timijiet ta' 
valutazzjoni konġunta għall-valutazzjoni 
tal-konformità tal-korpi ta' valutazzjoni 
skont il-paragrafu 3 tal-Artikolu 32 u tal-
Korpi Notifikati skont il-paragrafu 4 tal-
Artikolu 35.
b) jirrevedi l-opinjoni pprovduta mit-tim 
ta' valutazzjoni konġunta rigward ir-
rapport ta' valutazzjoni u l-abbozz ta' 
notifika skont il-paragrafu 6 tal-
Artikolu 32, u jiddeċiedi dwar 
rakkomandazzjoni pożittiva jew negattiva. 
Din ir-rakkomandazzjoni għandha tiġi 
ppreżentata lill-Kummissjoni u lill-
awtorità responsabbli għall-Korpi 
Notifikati.
c) jistabbilixxi rekwiżiti dettaljati tal-
kwalifiki dwar l-esperti tiegħu għall-
valutazzjoni tal-korpi ta' valutazzjoni tal-
konformità u tal-Korpi Notifikati.
d) jistabbilixxi regoli armonizzati 
dettaljati għall-Korpi Notifikati u għall-
valutazzjonijiet u l-kompiti mwettqa mill-
korpi notifikati li għandhom jiġu applikati 
u sorveljati b'mod obbligatorju bħala parti 
mill-korpi ta' valutazzjoni inizjali tal-
konformità u l-monitoraġġ tan-notifiki 
tagħhom bħala Korpi Notifikati. Dawn ir-
regoli għandhom jinkludu:
i. Il-prerekwiżiti għall-valutazzjoni u n-
notifika bħala Korp Notifikat inklużi r-
rekwiżiti dwar l-organizzazzjoni, is-
sistema ta’ mmaniġġjar tal-kwalità u l-
proċessi tiegħu;
ii. ir-rekwiżiti dwar ir-riżorsi neċessarji, 
inklużi l-kwalifiki u t-taħriġ
iii. ir-rekwiżiti speċifiċi dwar il-verifiki u 
l-assessuri tekniċi tal-Korpi Notifikati tal-
klassi III;
iv. ir-rekwiżiti speċifiċi dwar il-laboratorji 
fejn isiru t-testijiet li jinkludu s-
sottokuntratturi;
v. ir-rekwiżiti partikolari tal-kompetenza 
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fl-oqsma tal-proċessi tal-isterilizzazzjoni; 
il-biokompatibilità; l-apparati li fihom 
sustanzi mediċinali, tessuti u ċelloli li 
joriġinaw mill-bniedem jew mill-annimali  
u l-evalwazzjoni klinika;
vi. ir-rekwiżiti dwar l-indipendenza, l-
imparzjalità u l-kunfidenzjalità;
vii. ir-regoli dettaljati għall-valutazzjoni 
inizjali u l-valutazzjonijiet ta' sorveljanza 
ta' manifatturi u operaturi ekonomiċi 
oħrajn minn korpi notifikati, 
b'dispożizzjonijiet speċifiċi u xierqa għall-
valutazzjoni tal-apparati tal-klassi III u 
apparati ġodda;
viii. il-frekwenza tal-valutazzjonijiet ta' 
sorveljanza ta' korpi notifikati ta' 
manifatturi li għandhom jitwettqu fuq 
bażi regolari, u tal-anqas kull sena għal 
apparat mediku tal-klassi III u l-
manifatturi;
ix. l-iskop tal-valutazzjonijiet ta' 
sorveljanza inkluż ir-rekwiżit biex 
jitwettqu valutazzjonijiet fil-post li jkopru 
l-valutazzjoni tas-sistema ta’ mmaniġġjar 
tal-kwalità inklużi l-viġilanza, il-verifika 
tal-validità tal-eżami tat-tip u l-eżamijiet 
taċ-ċertifikazzjoni tad-dossier tad-disinn, 
l-evalwazzjonijiet kliniċi u l-pjanijiet tas-
sorveljanza ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni;;
x. ir-regoli u l-kriterji għal-valutazzjoni 
ta' sorveljanza; minħabba suspetti 
raġonevoli, tali valutazzjonijiet 
primarjament għandhom jitwettqu għall-
għarrieda;
xi. regoli għar-restrizzjoni jew irtirar tan-
notifiki;
xii. regoli għall-proċedura arbitrarja fl-
eventwalità ta' nuqqas ta' ftehim dwar 
rakkomandazzjoni negattiva ta' 
valutazzjoni inizjali jew restrizzjoni jew 
irtirar ta' notifika.
3. Sabiex jintlaħaq l-objettiv msemmi fil-
paragrafu 1(b), tliet snin wara n-notifika 
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ta’ korp notifikat, u mbagħad kull tliet 
snin wara dan, il-valutazzjoni biex jiġi 
ddeterminat jekk il-korp notifikat ikunx 
għadu jissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI għandha titwettaq mill-MDCG 
u minn tim konġunt ta’ valutazzjoni 
mfassal skont il-proċedura deskritta fl-
Artikolu 32(3) u (4). Fuq talba tal-
Kummissjoni jew ta’ Stat Membru, l-
MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt f'dan il-paragrafu fi 
kwalunke ħin meta jkun hemm tħassib 
raġonevoli dwar il-konformità kontinwa 
ta’ korp notifikat mar-rekwiżiti stipulati 
fl-Anness VI. Għall-korpi notifikati li 
huma notifikati għal apparati tal-
Klassi III, din il-valutazzjoni għandha 
titwettaq kull sena u inter-alia tinkludi 
reviżjoni tal-kampjuni tal-eżamijiet tad-
dossier tad-disinn mwettqa mill-korp 
notifikat biex tiġi verifikata l-kwalità u l-
kompetenza kontinwa fl-ivvalutar tal-
apparati mediċi tal-klassi III.
4. Sabiex jintlaħaq l-objettiv 
f;paragrafu 1(c) l-MDCG għandu 
jistabbilixxi regoli dettaljati għal 
reviżjonijiet bejn il-pari tal-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli għall-Korpi 
Notifikati kif definit fl-Artikolu 28 
paragrafu 8. Dawn ir-regoli għandhom 
jiġu applikati b'mod obbligatorju għar-
reviżjonijiet bejn il-pari li għandhom 
jitwwettqu kull sentejn mal-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti responsabbli għall-
Korpi Notifikati skont il-pjan annwali 
għar-reviżjonijiet bejn il-pari kif mitlub 
mill-Artikolu 28 paragrafu 8. 
5. Il-membri tal-MDCG bl-inklużjoni ta' 
mill-inqas rappreżentant wieħed tal-
Kummissjoni għandhom jipparteċipaw 
fir-reviżjonijiet bejn il-pari tal-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli għall-Korpi 
Notifikati kif definit fl-Artikolu 28 
paragrafu 8.
6. L-MDCG għandu jistabbilixxi rekwiżiti 
dettaljati dwar il-kwalifiki tal-esperti ta' 
verifika tiegħu għall-parteċipazzjoni fir-
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reviżjonijiet bejn il-pari kif definit fl-
Artikolu 28 paragrafu 8.

Or. en

Emenda 597
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 44a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Article 44 a
Notifika qabel il-kummerċjalizzazzjoni

1. Il-korpi notifikati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-
applikazzjonijiet għall-valutazzjonijiet tal-
konformità għal apparati tal-klassi III, 
minbarra l-applikazzjonijiet għas-
suppliment jew it-tiġdid ta’ ċertifikati 
eżistenti. Dawn in-notifiki għandhom 
ikunu akkumpanjati minn abbozz ta’ 
struzzjonijiet dwar l-użu msemmi fit-
Taqsima 19.3 tal-Anness I u l-abbozz tas-
sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika kif imsemmija fl-Artikolu 26. Fin-
notifiki tiegħu, il-korp notifikat għandu 
jindika d-data mbassra sa meta għandha 
titlesta l-valutazzjoni tal-konformità. Il-
Kummissjoni għandha tittrażmetti 
minnufih in-notifika u d-dokumenti li 
jakkumpanjawha lill-MDCG.
2. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 89 biex jiġi estiż l-ambitu tal-
apparati li għandhom jiġu notifikati qabel 
il-kummerċjalizzazzjoni kif imsemmi fil-
paragrafu 1.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-notifika ta’ qabel il-kummerċjalizzazzjoni kif previst fl-Artikolu 44 paragrafu 1 u 5 l-ewwel 
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subparagrafu tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tinżamm f’Artikolu ġdid sabiex il-
Kummissjoni jkun jista' jkollha tagħrif dwar is-suq u s-sorveljanza.

Emenda 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Proposta għal regolament
Artikolu 44a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44a
Proċedura ta' spezzjonijiet għall-

awtoritajiet nazzjonali ta' korpi notifikati 
responsabbli għall-korpi notifikati

1. L-MDCG għandu jkun responsabbli 
għall-istandardizzazzjoni tal-proċeduri 
għall-valutazzjoni inizjali, in-notifka u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati u n-
notifika u l-monitoraġġ tal-attivitajiet tal-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati.
2. Bl-għan li jinkisbu l-objettivi msemmija 
fil-paragrafu 1 rigward l-
istandardizzazzjoni tal-ħidma tal-
awtoritajiet responsabbli għall-korpi 
notifikati, l-MDCG għandu jintroduċi 
regoli ċari dwar ir-reviżjoni bejn il-pari 
tal-awtoritajiet nazzjonali responsabbli 
għall-korpi notifikati, skont l-
Artikolu 28(8). Dawn ir-regoli jridu jkunu 
vinkolanti għar-reviżjonijiet bejn il-pari 
kollha, li għandha ssir kull sentejn mill-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-
korpi notifikati b'konformità mal-pjan 
annwali stabbilit fl-Artikolu 28(8).
3. Il-membri tal-MDCG għandhom jieħdu 
sehem f'din ir-reviżjoni tal-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati mwettqa skont l-Artikolu 28(8). 
4. L-MDCG għandu jistabbilixxi r-
rekwiżiti dettaljati li jridu jiġu sodisfati 
mill-esperti tal-verifika li jwettqu r-
reviżjoni bejn il-pari tal-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
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notifikati skont l-Artikolu 28(8).
5. Bl-għan li jinkisbu l-objettivi msemmija 
fil-paragrafu 1 rigward l-
istandardizzazzjoni tal-ħidma tal-korpi 
notifikati, l-MDCG għandu jinkludi 
esperti fil-ħidma tal-korpi ta' valutazzjoni 
tal-konformità u tal-korpi notifikati. Tal-
anqas żewġ tali esperti għandhom jiġu 
inklużi fit-tim konġunt ta' valutazzjoni 
msemmi fl-Artikolu 32(3) li hu stabbilit 
biex jissorvelja l-korpi ta' valutazzjoni tal-
konformità u l-korpi notifikati skont l-
Artikolu 35(4).
6. Bl-għan li jinkisbu l-objettivi msemmija 
fil-paragrafu 1 rigward l-
istandardizzazzjoni tal-ħidma tal-korpi 
notifikati, l-MDCG għandu jistabbilixxi 
rekwiżiti dettaljati fir-rigward tal-kwalifiki 
tal-esperti responsabbli għall-monitoraġġ 
tal-ħidma tal-korpi ta' valutazzjoni tal-
konformità u tal-korpi notifikati.
7. L-MDCG għandu jikkunsidra l-
opinjoni rigward ir-rapport ta' 
valutazzjoni u l-abbozz ta' notifikata 
mfassla mit-tim ta’ valutazzjoni konġunta 
skont l-Artikolu 32(6) u għandu jiddeċiedi 
jekk għandux joħroġ rakkomandazzjoni 
pożittiva jew negattiva. Din ir-
rakkomandazzjoni għandha tintbagħat 
lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet 
responsabbli għall-korpi notifikati.
8. Bl-istess mod biex jinkisbu l-objettivi 
msemmija fil-paragrafu 1, l-MDCG 
għandu jiżviluppa regoli dettaljati u 
vinkolanti għall-valutazzjoni tal-korpi ta’ 
valutazzjoni tal-konformità u tal-korpi 
notifikati.
Dawn ir-regoli għandhom jinkorporaw:
(a) kriterji li jiggvernaw il-valutazzjoni u 
n-notifika tal-korpi notifikati:
- rekwiżiti rigward l-organizzazzjoni, il-
kwalità u l-immaniġġjar tas-sistemi u tal-
proċessi tagħhom;
- rekwiżiti rigward ir-riżorsi meħtieġa, 
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inkluż il-kwalifiki u t-taħriġ speċjalizzat 
tal-persunal tagħhom;
- ir-rekwiżiti speċifiċi li għandhom 
ikollom l-awdituri u l-assessuri tekniċi li 
jaħdmu mal-korpi notifikati;
-rekwiżiti speċifiċi li għandhom ikollhom 
il-laboratorji u s-sottokuntratturi; 
- rekwiżiti fir-rigward tal-indipendenza, l-
objettività u d-diskrezzjoni.
b) Regoli dettaljati li jirregolaw il-
valutazzjonijiet inizjali u l-valutazzjonijiet 
ta' segwitu: 
- valutazzjonijiet ta' segwitu għandhom 
jitwettqu b'mod regolari, u tal-anqas 
darba fis-sena;
- valutazzjonijiet ta' segwitu għandhom 
jitwettqu fuq il-post u jkopru valutazzjoni 
taċ-ċertifikati tal-immaniġġjar tal-kwalità, 
monitoraġġ tat-tip u dossier tad-disinn, 
testijiet kliniċi u monitoraġġ ta' wara l-
introduzzjoni tal-kummerċjalizzazzjoni, 
b'attenzjoni speċjali fuq l-apparati tal-
klassi III u apparati ġodda.
c) regoli u kriterji għal valutazzjonijiet ta' 
segwitu mwettqa abbażi ta' tħassib 
issostanzjat; tali valutazzjonijiet 
għandhom, jekk ikun possibbli, jitwettqu 
għall-għarrieda;
d) regoli li jirregolaw il-kwalifikazzjoni u 
l-irtirar tad-deċiżjonijiet;
e) regoli li jirregolaw proċedura arbitrarja 
fl-eventwalità ta' nuqqas ta' ftehim dwar 
rakkomandazzjoni negattiva fir-rigward 
ta' valutazzjoni inizjali jew kwalifikazzjoni 
jew irtirar ta' deċiżjoni.

Or. de


