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Emenda 599
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. cs

Emenda 600
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Qabel joħroġ kwalunkwe ċertifikat, il-
korp notifikat inkarigat mill-evalwazzjoni 
jrid jieħu inkunsiderazzjoni, jekk ikun 
hemm, riżultati li jinsabu fir-rapport tal-
istudju kliniku stabbilit fl-Artikolu 59 
paragrafu 4 ta’ dan ir-Regolament. Iċ-
ċertifikati maħruġin mill-korpi notifikati 
skont l-Annessi VIII, IX u X għandhom 
ikunu b’lingwa uffiċjali tal-Unjoni 
determinata mill-Istat Membri fejn ikun 
stabbilit il-korp notifikat jew inkella 
b’lingwa uffiċjali tal-Unjoni aċċettabbli 
għall-korp notifikat. Il-kontenut minimu 
taċ-ċertifikati huwa stabbilit fl-Anness XII.
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Emenda 601
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Tul il-perjodu ta’ validità taċ-
ċertifikati ta’ konformità, il-korp notifikat 
ikkonċernat irid iwettaq, tal-inqas darba 
fis-sena u għal għarrieda, spezzjoni fuq il-
post tal-produzzjoni  tal-apparat mediku li 
huwa inkarigat li jevalwa. Din l-ispezzjoni 
għal għarrieda tissoponi li l-manifattur 
ma jkun ġie fl-ebda mument infurmat bid-
data u l-ħinijiet possibbli ta’ din l-
ispezzjoni. 

Or. fr

Emenda 602
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta korp notifikat isib li r-rekwiżiti ta’
dan ir-Regolament ma għadhomx jiġu 
ssodisfati mill-manifattur, waqt li 
jikkunsidra l-prinċipju tal-proporzjonalità, 
dan għandu jissospendi jew jirtira ċ-
ċertifikat maħruġ jew jimponi 
restrizzjonijiet fuqu, jekk ma tkunx żgurata 
l-konformità ma’ tali rekwiżiti permezz ta’
azzjoni korrettiva xierqa meħuda mill-
manifattur fi żmien skadenza xierqa 
stipulata mill-korp notifikat. Il-korp 
notifikat għandu jagħti r-raġunijiet għad-

3. Meta korp notifikat isib li r-rekwiżiti ta’
dan ir-Regolament ma għadhomx jiġu 
ssodisfati mill-manifattur, waqt li 
jikkunsidra l-prinċipju tal-proporzjonalità, 
dan għandu jissospendi jew jirtira ċ-
ċertifikat maħruġ jew jimponi 
restrizzjonijiet fuqu, jekk ma tkunx żgurata 
l-konformità ma’ tali rekwiżiti permezz ta’
azzjoni korrettiva xierqa meħuda mill-
manifattur fi żmien skadenza xierqa 
stipulata mill-korp notifikat. Il-korp 
notifikat għandu jagħti r-raġunijiet għad-
deċiżjoni tiegħu u jinforma b’dawn lill-
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deċiżjoni tiegħu. awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
fit-territorju li l-apparat mediku jiġi 
prodott u mqiegħed fis-suq, lill-
Kummissjoni Ewropea u l-MDCG.

Or. fr

Emenda 603
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fid-dawl tal-progress tekniku, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta l-atti delegati f’konformità mal-
Artikolu 89 li jemendaw jew jissupplixxu 
l-kontenut minimu taċ-ċertifikati stabbilit 
fl-Anness XII.

5. Fid-dawl tal-progress tekniku, il-
Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni
f’konformità mal-Artikolu 88 li jemendaw 
jew jissupplixxu l-kontenut minimu taċ-
ċertifikati stabbilit fl-Anness XII.

Or. fr

Emenda 604
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 45 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a Jinforma lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri kkonċernati bil-
produzzjoni u t-tqegħid fis-suq tal-apparat 
mediku kkonċernat, kif ukoll lill-
Kummissjoni u lill-MDCG.

Or. fr
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Emenda 605
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Bħala deroga mill-Artikolu 42, kull 
awtorità kompetenti tista’ tawtorizza, fuq 
talba ġustifikata kif xieraq, it-tqegħid fis-
suq jew it-tqegħid fis-servizz, fit-territorju 
tal-Istat Membru konċernat, ta’ apparat 
speċifiku li għalih il-proċeduri msemmija 
fl-Artikolu 42 ma jkunux twettqu u li l-użu 
tiegħu ikun fl-interess tal-protezzjoni tas-
saħħa pubblika jew tas-sikurezza tal-
pazjenti.

1. Bħala deroga mill-Artikolu 42, kull 
awtorità kompetenti tista’ tawtorizza, fuq 
talba ġustifikata kif xieraq, it-tqegħid fis-
suq jew it-tqegħid fis-servizz, fit-territorju 
tal-Istat Membru konċernat, ta’ apparat 
speċifiku, jekk l-approvazzjoni tal-grupp 
ta’ koordinazzjoni tippreżenta apparat 
mediku, li għalih il-proċeduri msemmija fl-
Artikolu 42 ma jkunux twettqu u li l-użu 
tiegħu jkun fl-interess tal-protezzjoni tas-
saħħa pubblika jew tas-sikurezza tal-
pazjenti. Din l-eċċezzjoni hija possibbli 
biss jekk il-manifattur jippreżenta lill-
awtorità kompetenti d-dejta klinika 
neċessarja fil-ħin preskritt.

Or. de

Emenda 606
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
b’kull deċiżjoni biex jiġi awtorizzat it-
tqegħid fis-suq jew it-tqegħid fis-servizz 
ta’ apparat skont il-paragrafu 1, fejn tali 
awtorizzazzjoni tingħata għall-użu għal 
aktar minn pazjent wieħed.

2. L-Istat Membru għandu jinforma lill-
Kummissjoni, lill-korp notifikat inkarigat 
mill-evalwazzjoni tal-apparat mediku 
kkonċernat, lill-MDCG u lill-Istati 
Membri l-oħra b’kull deċiżjoni biex jiġi 
awtorizzat it-tqegħid fis-suq jew it-tqegħid 
fis-servizz ta’ apparat skont il-paragrafu 1, 
fejn tali awtorizzazzjoni tingħata għall-użu 
għal aktar minn pazjent wieħed.

Or. fr
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Emenda 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fuq talba mingħand Stat Membru u 
fejn dan ikun fl-interess tas-saħħa 
pubblika jew tas-sikurezza tal-pazjenti 
f’aktar minn Stat Membru wieħed, il-
Kummissjoni tista’, pernezz ta’ atti ta’
implimentazzjoni, testendi għal perjodu 
determinat ta’ żmien il-validità ta’
awtorizzazzjoni mogħtija minn Stat 
Membru skont il-paragrafu 1 għat-
territorju tal-Unjoni u tistabbilixxi l-
kundizzjonijiet li skonthom l-apparat 
jista’ jitqiegħed fis-suq jew fis-servizz. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

imħassar

Għal raġunijiet ta’ urġenza 
indispensabbli b’mod ġustifikat u relatati 
mas-saħħa u s-sikurezza tal-bniedem, il-
Kummissjoni għandha tadotta minnufih 
atti ta’ implimentazzjoni applikabbli skont 
il-proċedura msemmija fl-Artikolu 88(4).

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
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Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Emenda 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jivverifikaw li, taħt kundizzjonijiet 
normali tal-użu, l-apparati jiġi ddisinjati, 
manifatturati u ppakkjati b’tali mod li 
jkunu adattati għal għan speċifiku wieħed 
jew aktar tal-apparat mediku msemmi fin-
numru (1) tal-Artikolu 2(1), u jesebixxu l-
prestazzjonijiet intenzjonati kif speċifikat 
mill-manifattur;

(a) biex jivverifikaw li, taħt kundizzjonijiet 
normali tal-użu, l-apparati jiġu ddisinjati, 
manifatturati u ppakkjati b’tali mod li 
jkunu adattati għal għan speċifiku wieħed 
jew aktar tal-apparat mediku msemmi fin-
numru (1) tal-Artikolu 2(1), u jesebixxu l-
prestazzjonijiet intenzjonati kif speċifikat 
mill-manifattur jew mill-isponser;

Or. de

Emenda 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) biex jivverifikaw li l-apparati jwasslu l-
benefiċċji previsti lill-pazjent kif speċifikat 
mill-manifattur;

(b) biex jivverifikaw li l-apparati jwasslu l-
benefiċċji previsti lill-pazjent kif speċifikat 
mill-manifattur jew l-isponser;

Or. de

Emenda 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3



AM\936128MT.doc 9/182 PE510.767v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-investigazzjonijiet kliniċi għandhom 
jitfasslu u jitwettqu b’tali mod li d-drittijiet, 
is-sikurezza u l-benessri tas-suġġetti li 
jipparteċipaw f’investigazzjoni klinika 
jkunu protetti u li d-dejta klinika ġġenerata 
fl-investigazzjoni klinika tkun affidabbli u 
soda.

3. L-investigazzjonijiet kliniċi għandhom 
jitfasslu u jitwettqu b’tali mod li d-drittijiet, 
is-sikurezza u l-benessri tas-suġġetti li 
jipparteċipaw f’investigazzjoni klinika 
jkunu protetti u li d-dejta klinika ġġenerata 
fl-investigazzjoni klinika tkun affidabbli u 
soda. L-investigazzjonijiet kliniċi 
m’għandhomx jitwettqu jekk ir-riskji 
assoċjati ma dan ikunu ogħla mill-
benefiċċji potenzjali tal-apparat mediku.
L-Istati Membri għandu jkollhom il-
possibbiltà li jkunu jistgħu jipprojbixxu l-
investigazzjonijiet kliniċi ta’ ċerti gruppi 
tal-apparat jew miż-żoni tat-test, jew 
jitolbu għal rekwiżiti speċifiċi. 

Or. de

Emenda 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-isponser ta’ investigazzjoni klinika 
għandu jippreżenta applikazzjoni lill-
Istat(i) Membru(i) fejn tkun se ssir l-
investigazzjoni, flimkien mad-
dokumentazzjoni msemmija fil-Kapitolu II 
tal-Anness XIV. Fi żmien sitt ijiem mill-
wasla tal-applikazzjoni, l-Istat Membru 
kkonċernat għandu jinnotifika lill-isponser 
dwar jekk l-investigazzjoni klinika taqax 
fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u jekk l-applikazzjoni hix 
kompluta.

L-isponser ta’ investigazzjoni klinika 
għandu jippreżenta applikazzjoni lill-
Istat(i) Membru(i) fejn tkun se ssir l-
investigazzjoni, flimkien mad-
dokumentazzjoni msemmija fil-Kapitolu II 
tal-Anness XIV. Fi żmien erbatax-il jum
mill-wasla tal-applikazzjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-
isponser dwar jekk l-investigazzjoni 
klinika taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’
dan ir-Regolament u jekk l-applikazzjoni 
hix kompluta.

Or. de



PE510.767v01-00 10/182 AM\936128MT.doc

MT

Emenda 612
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

F’każ li aktar minn Stat Membru wieħed 
huwa kkonċernat, fejn ikun hemm 
nuqqas ta’ qbil dwar jekk l-investigazzjoni 
klinika għandhiex tiġi approvata, l-Istati 
Membri kkonċernati għandhom jagħmlu 
tentattiv biex jaqblu dwar konklużjoni. 
Jekk ma tinstab l-ebda konklużjoni, il-
Kummissjoni Ewropea tieħu deċiżjoni 
wara li tisma’ l-Istati Membri 
kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn Stat Membru ma jkunx innotifika lill-
isponser, skont il-paragrafu 2, fi żmien tliet
ijiem wara l-wasla tal-kummenti jew tal-
applikazzjoni kompluta, l-investigazzjoni 
klinika għandha tkun ikkunsidrata bħala 
investigazzjoni li taqa’ fil-kamp ta’
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u l-
applikazzjoni għandha tiġi kkunsidrata 

Fejn Stat Membru ma jkunx innotifika lill-
isponser, skont il-paragrafu 2, fi żmien sitt
ijiem wara l-wasla tal-kummenti jew tal-
applikazzjoni kompluta, l-investigazzjoni 
klinika għandha tkun ikkunsidrata bħala 
investigazzjoni li taqa’ fil-kamp ta’
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u l-
applikazzjoni għandha tiġi kkunsidrata 
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bħala waħda kompluta. bħala waħda kompluta.

Or. de

Emenda 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
huma jinterrompu, jitterminaw, jew 
iwaqqfu temporanjament investigazzjoni 
klinika, jekk ikun hemm għarfien 
xjentifiku ġdid u għaldaqstant l-awtorità 
kontraenti ma tawtorizzax iżjed l-
investigazzjoni klinika, jew jekk il-
Kumitat tal-Etika ma joħroġx iżjed l-
approvazzjoni tiegħu.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-għarfien xjentifiku ġdid u l-kisbiet jistgħu jwasslu biex investigazzjoni klinika ma tkunx 
iżjed meħtieġa. Imbagħad, l-awtoritajiet kompetenti għandu jkollhom il-possibbiltà li 
jissospendu dawn l-investigazzjonijiet kliniċi.

Emenda 615
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 5 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-każ ta’ apparati ta’ investigazzjoni 
tal-klassi III u apparati impjantabbli jew 
invażivi għal terminu twil ta’ żmien 
klassifikat fil-klassi IIa jew IIb, hekk kif l-
Istat Membru kkonċernat jinnotifika l-

(a) hekk kif l-Istat Membru kkonċernat 
jinnotifika l-isponser bl-approvazzjoni 
tiegħu;
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isponser bl-approvazzjoni tiegħu;

Or. de

Emenda 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 5 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) fil-każ ta’ apparati ta’ investigazzjoni, 
barra minn dawk l-apparati msemmija fil-
punt (a), immedjatament wara d-data tal-
applikazzjoni sakemm l-Istat Membru 
kkonċernat ikun iddeċieda hekk u li 
tingħata evidenza li d-drittijiet, is-
sikurezza u l-benesseri tal-individwi fl-
investigazzjoni klinika huma protetti;

imħassar

Or. de

Emenda 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de
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Emenda 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 51a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kumitat tal-Etika

L-approvazzjoni għal investigazzjoni 
klinika tista’ tingħata biss jekk Kumitat 
tal-Etika indipendenti jkun evalwa b’mod 
pożittiv l-investigazzjoni klinika. L-
istqarrija tal-Kumitat tal-Etika għandha 
tikkunsidra l-prattikabbiltà medika, l-
approvazzjoni tas-suġġetti, wara li jkunu 
ġew afdati bl-informazzjoni kompleta 
dwar ir-riskji u l-perikli possibbli li huma 
assoċjati mal-investigazzjoni klinika, kif 
ukoll l-adattezza tal-korpi superviżorji u l-
eżaminatur.
Il-Kumitat tal-Etika jservi għalhekk, biex 
jiġu protetti d-drittijiet, il-benessri u s-
sikurezza tas-suġġetti, l-utenti u l-partijiet 
terzi. Dan il-Kumitat għandu jkun 
indipendenti mir-riċerka, l-isponser u 
kwalunkwe influwenza oħra. Għandhom 
jiġu osservati l-istandards kemm 
nazzjonali, kif ukoll internazzjonali.
Il-Kumitat tal-Etika jikkonsisti minn 
numru adegwat ta’ msieħba flimkien, li 
jkollhom il-kwalifiki xierqa. Madankollu, 
f’Kumitat tal-Etika għandhom jiġu 
inklużi wkoll rappreżentanti tas-soċjetà 
ċivili.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għall-investigazzjonijiet kliniċi għandhom jinħolqu regolamenti ċari relatati mal-Kumitati 
tal-Etika anke fil-qasam tal-apparat mediku. Ikun raġonevoli jekk jiġu adattati l-istandards 
għal Kumitat tal-Etika fil-qasam tal-apparat mediku tal-verżjoni finali tar-Regolament tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill dwar il-provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem, u li jħassar id-Direttiva 2001/20/KE.
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Emenda 619
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni ma 
jkollhomx kunflitti ta’ interess, ikunu
indipendenti mill-isponser, mill-istituzzjoni 
tas-sit(i) tal-investigazzjoni, kif ukoll mill-
investigaturi involuti, u ma jkollhomx 
influwenzi żejda oħra.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni jkunu
indipendenti mill-isponser u mill-
investigaturi involuti, u ma jkollhomx 
influwenzi żejda oħra.

Or. fr

Emenda 620
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b’mod konġunt minn 
għadd raġonevoli ta’ persuni li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa. Fil-valutazzjoni, 
għandha titqies l-opinjoni ta’ mill-anqas 
persuna waħda li l-qasam ta’ interess 
prinċipali tagħha ma jkunx xjentifiku. 
Għandha titqies l-opinjoni ta’ mill-anqas 
pazjent wieħed.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b’mod konġunt minn 
għadd raġonevoli ta’ persuni li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa. Fil-valutazzjoni, 
għandha titqies l-opinjoni ta’ mill-anqas 
persuna waħda li l-qasam ta’ interess 
prinċipali tagħha ma jkunx xjentifiku. 
Għandha titqies l-opinjoni tal-pazjenti.

Il-lista tar-reviżuri għandha tkun 
disponibbli għall-isponser

Or. en

Emenda 621
Marina Yannakoudakis
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Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b’mod konġunt minn 
għadd raġonevoli ta’ persuni li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa. Fil-valutazzjoni, 
għandha titqies l-opinjoni ta’ mill-anqas
persuna waħda li l-qasam ta’ interess 
prinċipali tagħha ma jkunx xjentifiku. 
Għandha titqies l-opinjoni ta’ mill-anqas 
pazjent wieħed.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b’mod konġunt minn 
għadd raġonevoli ta’ persuni li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa. Fil-valutazzjoni, 
għandha titqies l-opinjoni ta’ aktar minn
persuna waħda li l-qasam ta’ interess 
prinċipali tagħha ma jkunx xjentifiku. 
Għandha titqies l-opinjoni ta’ mill-anqas 
pazjent wieħed.

Or. en

Ġustifikazzjoni

“ta’ mill-anqas pazjent wieħed” mhijiex biżżejjed. L-opinjoni ta’ pazjent wieħed mhijiex 
biżżejjed, minħabba li huwa diffiċli biex pazjent wieħed jirrappreżenta l-opinjoni tal-pazjenti 
kollha f’investigazzjoni.

Emenda 622
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 89 li 
jemendaw jew jissupplixxu, fid-dawl tal-
progress tekniku u l-iżviluppi regolatorji 
globali, ir-rekwiżiti għad-dokumentazzjoni 
li għandha tiġi preżentata mal-
applikazzjoni għall-investigazzjoni klinika 
stipulati fil-Kapitolu II tal-Anness XIV.

7. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 88 li jemendaw jew jissupplixxu, 
fid-dawl tal-progress tekniku u l-iżviluppi 
regolatorji globali, ir-rekwiżiti għad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi preżentata 
mal-applikazzjoni għall-investigazzjoni 
klinika stipulati fil-Kapitolu II tal-
Anness XIV.

Or. fr
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Emenda 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
Istati Membri u bejntiehom u l-
Kummissjoni skont l-Artikolu 56;

(b) l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
Istati Membri u bejntiehom u l-
Kummissjoni skont l-Artikolu 56; L-
aġġornamenti kollha rilevanti għall-
informazzjoni dwar investigazzjoni 
għandhom jittellgħu fuq il-bażi ta’ dejta, 
bħall-miżuri meħuda mill-Istati Membri 
biex iwaqqfu, jissospendu jew 
jimmodifikaw investigazzjoni, kif ukoll 
informazzjoni aġġornata dwar il-bilanċ 
bejn il-benefiċċju u r-riskju jew kull 
miżura ta’ sikurezza urġenti meħuda.

Or. en

Emenda 624
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) ir-rapporti dwar l-investigazzjoni 
klinika sottomessi mill-isponsers fl-
Artikolu 58(5)

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li r-Rapporti dwar l-Investigazzjoni Klinika għandhom ikunu parti mill-
informazzjoni disponibbli għall-pubbliku u għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Dawn l-
emendi jiżguraw li jkun jista’ jinstab grad ta’ koerenza bir-riżultat probabbli tan-negozjati 
dwar il-Provi Kliniċi.
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Emenda 625
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema 
elettronika msemmija fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, 
stabbilita skont l-Artikolu […] tar-
Regolament (UE) Nru […/…]. Bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 52, l-informazzjoni miġbura u 
proċessata fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-Istati Membri u 
għall-Kummissjoni.

2. Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema 
elettronika msemmija fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, 
stabbilita skont l-Artikolu […] tar-
Regolament (UE) Nru […/…] u mal-bażi 
ta’ dejta Ewropea dwar l-apparat mediku 
( Eudamed), stabbilit fid-Deċiżjoni 
2010/227/UE tal-Kummissjoni. Bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 52, l-informazzjoni miġbura u 
proċessata fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-Istati Membri u 
għall-Kummissjoni.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-interoperabbiltà tas-sistema elettronika mal-bażi tad-dejta Ewropea dwar l-apparat mediku 
(Eudamed) għandha tissemma wkoll.

Emenda 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema 
elettronika msemmija fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, 

2. Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema 
elettronika msemmija fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, 
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stabbilita skont l-Artikolu […] tar-
Regolament (UE) Nru […/…]. Bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 52, l-informazzjoni miġbura u 
proċessata fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli biss għall-Istati Membri u 
l-Kummissjoni.

stabbilita skont l-Artikolu […] tar-
Regolament (UE) Nru […/…]. Bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 52, l-informazzjoni miġbura u 
proċessata fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-Istati Membri u l-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura wkoll li l-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa u l-pazjenti jkollhom aċċess 
għas-sistema elettronika. Aċċess għad-
dejta mill-bażi ta’ dejta għandu jingħata 
lill-pubbliku skont ir-
Regolament (KE) Nru 1049/2001.

Or. en

Emenda 627
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 89, 
filwaqt li tiddetermina liema informazzjoni 
oħra rigward l-investigazzjonijiet kliniċi 
miġbura u proċessata fis-sistema 
elettronika għandha tkun aċċessibbli għall-
pubbliku biex tippermetti l-interoperabbiltà 
mal-bażi ta’ dejta tal-UE għall-provi kliniċi 
fuq il-prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem stabbilita fir-Regolament (UE) 
Nru […/…]. Għandu japplika l-
Artikolu 52(3) u (4).

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti ta’ implimentazzjoni skont l-
Artikolu 88, filwaqt li tiddetermina liema 
informazzjoni oħra rigward l-
investigazzjonijiet kliniċi miġbura u 
proċessata fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-pubbliku biex 
tippermetti l-interoperabbiltà mal-bażi ta’
dejta tal-UE għall-provi kliniċi fuq il-
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem 
stabbilita fir-Regolament (UE) 
Nru […/…]. Għandu japplika l-
Artikolu 52(3) u (4).

Or. fr

Emenda 628
Rebecca Taylor
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Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien sena minn tmiem l-
investigazzjoni klinika, l-isponser għandu 
jippreżenta lill-Istati Membri konċernati
sommarju tar-riżultati tal-investigazzjoni 
klinika f’forma ta’ rapport dwar l-
investigazzjoni klinika msemmi fit-
Taqsima 2.7 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV. 
Fejn, għal raġunijiet xjentifiċi, ma jkunx 
possibbli li jiġi preżentat rapport dwar l-
investigazzjoni klinika fi żmien sena, dan 
għandu jiġi preżentat hekk kif ikun 
disponibbli. F’dan il-każ, il-pjan tal-
investigazzjoni klinika msemmi fit-
Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV 
għandu jispeċifika meta r-riżultati tal-
investigazzjoni klinika jkunu se jiġu 
preżentati, flimkien ma’ spjegazzjoni.

3. Fi żmien sena minn tmiem l-
investigazzjoni klinika, l-isponser għandu 
jippreżenta lill-Istati Membri konċernati r-
riżultati tal-investigazzjoni klinika f’forma 
ta’ rapport dwar l-investigazzjoni klinika 
msemmi fit-Taqsima 2.7 tal-Kapitolu I tal-
Anness XIV. Fejn, għal raġunijiet
xjentifiċi, ma jkunx possibbli li jiġi 
preżentat rapport dwar l-investigazzjoni 
klinika fi żmien sena, dan għandu jiġi 
preżentat hekk kif ikun disponibbli. F’dan 
il-każ, il-pjan tal-investigazzjoni klinika 
msemmi fit-Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-
Anness XIV għandu jispeċifika meta r-
riżultati tal-investigazzjoni klinika jkunu se 
jiġu preżentati, flimkien ma’ spjegazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li r-Rapport ta’ Studju dwar il-Prestazzjoni Klinika hija forma ta’ sommarju, huwa 
importanti li l-manifatturi jifhmu li dan ir-Rapport se jsir parti mill-informazzjoni aċċessibbli 
għall-pubbliku.

Emenda 629
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-isponser ta’ investigazzjoni klinika li 
tkun se ssir f’aktar minn Stat Membru 
wieħed jista’ jippreżenta, permezz tas-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 53, għall-finijiet tal-Artikolu 51,
applikazzjoni waħda li meta tasal tiġi 
trażmessa b’mod elettroniku lill-Istati 

1. L-isponser ta’ investigazzjoni klinika 
jista’ jippreżenta, permezz tas-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 53, għall-
finijiet tal-Artikolu 51, l-applikazzjoni li 
meta tasal tiġi trażmessa b’mod elettroniku 
lill-Istati Membri konċernati.
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Membri konċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-possibbiltà ta’ preżentazzjoni permezz tal-Bażi ta’ Dejta għandha tkun disponibbli fil-każ 
tal-istudji kollha, anke meta l-istudju jitwettaq fi Stat Membru wieħed biss

Emenda 630
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 3 – subparagrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jistabbilixxi r-riżultati tal-valutazzjoni 
koordinata f’rapport li għandu jiġi
kkunsidrat mill-Istati Membri l-oħra 
konċernati, meta tkun qed tittieħed 
deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-isponser 
skont l-Artikolu 51(5).

(b) jistabbilixxi r-riżultati tal-valutazzjoni 
koordinata f’rapport li għandu jiġi
approvat mill-Istati Membri l-oħra 
konċernati, meta tkun qed tittieħed 
deċiżjoni dwar l-applikazzjoni tal-isponser 
skont l-Artikolu 51(5).

Or. en

Emenda 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) sejbiet ġodda fir-rigward ta’
kwalunkwe avveniment imsemmi fil-punti
(a) sa (c).

(d) sejbiet ġodda fir-rigward ta’
kwalunkwe avveniment imsemmi fil-punti
(a) sa (c).

Għandha tinġabar ukoll informazzjoni 
dwar inċidenti li huma kkawżati minn 
żbalji tal-utent, peress li huma sors 
ewlieni ta’ inċidenti fir-rigward ta’
apparat mediku. Din l-informazzjoni tista’
tikkontribwixxi għat-titjib tas-sikurezza u 
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l-għarfien tal-apparat.
Ir-Regolament għandu jipprovdi wkoll 
biex l-Istati Membri jimplimentaw formati 
mhux elettroniċi ta’ rappurtar biex jiġi 
żgurat li l-pazjenti li m’għandhomx aċċess 
onlajn ikunu jistgħu jirrapportaw.

Or. en

Emenda 632
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Punt a) ta’ dan il-Paragrafu għandu 
japplika wkoll għal professjonist tal-kura 
tas-saħħa f’kuntatt mal-pazjenti milquta.

Or. en

Emenda 633
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 635
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha biex jinkoraġġixxu lill-professjonisti
tas-saħħa fosthom lit-tobba u lill-
ispiżjara, lill-utenti u lill-pazjenti biex 
jirrappurtaw l-inċidenti serji suspettati 
msemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 1 lill-
awtoritajiet kompetenti tagħhom. Huma 
għandhom jirreġistraw dawn ir-rapporti 
f’punt ċentrali fil-livell nazzjonali. Meta 
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tirċievi rapport ta’ dan it-tip, għandha tieħu 
l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-manifattur 
tal-apparat ikkonċernat jiġi infurmat bl-
inċident. Il-manifattur għandu jiżgura li jsir 
segwitu xieraq.

Or. fr

Emenda 636
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

kollha biex jinkoraġġixxu lill-professjonisti
tas-saħħa fosthom lit-tobba u lill-
ispiżjara, lill-utenti u lill-pazjenti biex 
jirrappurtaw l-inċidenti serji suspettati 
msemmijin fil-punt (a) tal-paragrafu 1 lill-
awtoritajiet kompetenti tagħhom. Huma 
għandhom jirreġistraw dawn ir-rapporti 
f’punt ċentrali fil-livell nazzjonali. Meta 
awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 
tirċievi rapport ta’ dan it-tip, għandha tieħu 
l-passi meħtieġa biex tiżgura li l-manifattur 
tal-apparat ikkonċernat jiġi infurmat bl-
inċident. Il-manifattur għandu jiżgura li jsir 
segwitu xieraq.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda terġa’ tieħu l-approċċ adottat fil-qafas tad-Direttiva  Farmakoviġilanza..

Emenda 637
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 639
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
bejniethom l-iżvilupp ta’ formoli standard 
ibbażati fuq l-internet għar-rappurtar ta’
inċidenti serji minn professjonisti tal-kura 
tas-saħħa, utenti u pazjenti. L-Istati 
Membri għandhom jipprovdu wkoll lill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, lill-
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utenti u lill-pazjenti b’forom oħra ta’
rappurtar ta’ inċidenti suspettati lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali.

Or. en

Emenda 640
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
bejniethom l-iżvilupp ta’ formoli standard 
ibbażati fuq l-internet, kif ukoll formati 
mhux elettroniċi għar-rappurtar ta’
inċidenti serji minn professjonisti tal-kura 
tas-saħħa, utenti u pazjenti.

Or. en

Emenda 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-manifatturi ta’ apparati magħmula 
għall-esiġenzi ta’ individwu għandhom 
jirrappurtaw kull inċident serju u l-
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat 
imsemmija fil-paragrafu 1 lill-awtorità 
kompetenti tal-Istat Membru fejn l-apparat 
inkwistjoni jkun sar disponibbli.

4. Il-manifatturi ta’ apparati magħmula 
għall-esiġenzi ta’ individwu għandhom 
jirrappurtaw b’mod immedjat kull inċident 
u l-azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-
apparat imsemmija fil-paragrafu 1 lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn 
l-apparat inkwistjoni jkun sar disponibbli.

Or. en
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Emenda 642
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. B’kollaborazzjoni mal-Istati Membri, il-
Kummissjoni se tistabbilixxi u 
timmaniġġja sistema elettronika biex tiġbor 
u tipproċessa l-informazzjoni li ġejja:

1. B’kollaborazzjoni mal-Istati Membri, il-
Kummissjoni se tiżviluppa aktar il-bank 
tad-dejta Ewropew għall-mezzi mediċi 
(Eudamed) eżistenti stabbilit  bid-
Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/227/UE u 
timmaniġġja sistema elettronika biex tiġbor 
u tipproċessa l-informazzjoni li ġejja:

Or. en

Emenda 643
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ir-rapporti perjodiċi tal-aġġornament 
dwar is-sikurezza mfassla mill-
manifatturi, kif imsemmi fl-Artikolu 63a;

Or. en

Emenda 644
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni miġbura u proċessata 
permezz tas-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet 

2. L-informazzjoni miġbura u proċessata 
permezz tas-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet 
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kompetenti tal-Istati Membri, għall-
Kummissjoni u l-korpi notifikati.

kompetenti tal-Istati Membri, għall-
Kummissjoni u l-korpi notifikati u l-
manifatturi, jekk l-informazzjoni 
tikkonċerna l-apparat stess.

Or. de

Emenda 645
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni miġbura u proċessata 
permezz tas-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, għall-
Kummissjoni u l-korpi notifikati.

2. L-informazzjoni miġbura u proċessata 
permezz tas-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, għall-
Kummissjoni u l-korpi notifikati. Il-
Kummissjoni, f’konsultazzjoni mal-Grupp 
ta’ Koordinazzjoni tal-Mezzi Mediċi, 
għandha tipprovdi, kull 6 xhur, ħarsa 
ġenerali lejn din l-informazzjoni għall-
pubbliku u għall-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa. Din l-informazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli permezz tal-bank tad-
dejta Ewropew fl-Artikolu 27

Or. en

Ġustifikazzjoni

Professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pubbliku se jibbenefikaw minn ħarsa ġenerali lejn l-
informazzjoni dwar il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq. Peress li din l-informazzjoni se 
teħtieġ immaniġjar sensittiv, l-MDCG huwa l-forum xieraq biex din l-informazzjoni tiġi 
pprovduta lill-Bank tad-Dejta Ewropew

Emenda 646
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex l-apparat mediku jintuża b’mod razzjonali, it-tobba u l-kirurġi għandhom, abbażi tal-
effiċjenza u s-sikurezza, jagħmlu għażla dwar liema apparat għandhom jużaw. Il-membri tal-
professjonijiet tas-saħħa għandu jkollhom aċċess għall-evidenzi kollha, inklużi d-dettalji tal-
prestazzjoni teknika, l-istudji ta’ qabel u wara l-kummerċjalizzazzjoni li għandhom jiġu 
ppreparati mill-manifatturi, jekk dawn jagħtu l-kunsens għall-prodotti tagħhom.

Emenda 647
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku jkollhom aċċess sħiħ għas-
sistema elettronika b’konformità mal-
leġiżlazzjoni eżistenti dwar il-protezzjoni 
tad-dejta u dwar id-dritt ta’ proprjetà 
intellettwali.

Or. en

Emenda 648
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 5a (ġdid)



AM\936128MT.doc 29/182 PE510.767v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-rapporti u l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 62(5) għandhom 
ukoll jiġu awtomatikament trażmessi fir-
rigward tal-apparat imsemmi permezz ta’
sistema elettronika lill-korp notifikat li 
ħareġ iċ-ċertifikat skont l-Artikolu 45.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni tal-korpi notifikati fl-iskambju ta’ informazzjoni tal-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq trid tiġi estiża u definita b’mod ċar. B’mod partikolari, il-korpi notifikati 
jeħtieġu - fi ħdan il-qafas ta’ proċeduri ta’ komunikazzjoni awtomatizzati u armonizzati -
informazzjoni konsolidata sabiex jirrikonoxxu l-iżviluppi, jikkunsidraw b’mod immedjat 
informazzjoni ġdida u jirreaġixxu fil-pront u b’mod adegwat għall-okkorrenzi u l-inċidenti, 
pereżempju permezz ta’ mekkaniżmi ta’ kontroll, sospensjoni jew irtirar ta’ ċertifikat.

Emenda 649
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-rapporti u l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 62(5) għandhom 
ukoll jiġu awtomatikament trażmessi fir-
rigward tal-apparat imsemmi permezz ta’
sistema elettronika lill-korp notifikat li 
ħareġ iċ-ċertifikat skont l-Artikolu 45.

Or. en

Emenda 650
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 5a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. M’għandha tinħoloq ebda sistema 
nazzjonali addizzjonali ta’ notifika, iżda 
għandha tapplika biss is-sistema ta’
notifika Ewropea.

Or. de

Emenda 651
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 63a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 63a

Rapporti perjodiċi ta’ aġġornament dwar 
is-sikurezza

1. Il-manifatturi tal-apparati mediċi tal-
klassi III għandhom jirrappurtaw fis-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 62:
(a) sommarji tad-dejta rilevanti għall-
benefiċċji u r-riskji tal-apparati mediċi, 
inklużi r-riżultati tal-istudji kollha 
b’kunsiderazzjoni għall-impatt potenzjali 
tagħhom fuq iċ-ċertifikazzjoni;
(b) valutazzjoni xjentifika tal-proporzjon 
bejn ir-riskju u l-benefiċċju tal-apparat 
mediku;
(c) id-dejta kollha relatata mal-volum tal-
bejgħ ta’ apparati mediċi, inkluża stima 
tal-popolazzjoni esposta għall-apparat 
mediku.
2. Il-frekwenza li biha l-manifatturi 
għandhom jagħmlu r-rapport, kif 
imsemmi fil-paragrafu 1, għandha tiġi 
speċifikata fil-valutazzjoni xjentifika tal-
MDCG, kif imsemmi fl-Artikolu 44.
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Il-manifatturi għandhom jissottomettu 
rapporti perjodiċi ta’ aġġornament dwar 
is-sikurezza lill-awtoritajiet kompetenti 
immedjatament wara li jintalbu jagħmlu 
dan jew għall-anqas darba fis-sena matul 
l-ewwel sentejn wara l-
kummerċjalizzazzjoni inizjali ta’ dak l-
apparat mediku.
3. L-MDCG għandu jivvaluta r-rapporti 
perjodiċi ta’ aġġornament dwar is-
sikurezza biex jiddetermina jekk jeżistux 
riskji ġodda jew jekk inbidlux ir-riskji, jew 
jekk hemmx tibdil fil-proporzjon bejn ir-
riskju u l-benefiċċju tal-apparat mediku.
4. Wara l-valutazzjoni tar-rapporti 
perjodiċi ta’ aġġornament dwar is-
sikurezza, l-MDCG għandu jikkunsidra 
jekk hijiex meħtieġa xi azzjoni fir-rigward 
tal-apparat mediku kkonċernat. L-MDCG 
għandu jinforma lill-korp notifikat fil-każ 
ta’ valutazzjoni xjentifika negattiva. 
F’dan il-każ, il-korp notifikat għandu 
jżomm, ivarja, jissospendi jew jirrevoka l-
awtorizzazzjoni kif inhu xieraq. 

Or. en

Emenda 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jiżguraw li kull 
informazzjoni rigward inċident serju li 
jkun ġara fit-territorju tagħhom jew dwar 
azzjoni korrettiva dwar l-użu tal-apparat li 
tkun ittieħdet jew li tkun se tittieħed fit-
territorju tagħhom, u li tinġieb għall-
attenzjoni tagħhom skont l-Artikolu 61 tiġi 
evalwata, fil-livell nazzjonali, b’mod 
ċentrali mill-awtorità kompetenti tagħhom, 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
meħtieġa biex jiżguraw li kull 
informazzjoni rigward inċident li jkun ġara 
fit-territorju tagħhom jew dwar azzjoni 
korrettiva dwar l-użu tal-apparat li tkun 
ittieħdet jew li tkun se tittieħed fit-territorju 
tagħhom, u li tinġieb għall-attenzjoni 
tagħhom skont l-Artikolu 61 tiġi evalwata, 
fil-livell nazzjonali, b’mod ċentrali mill-
awtorità kompetenti tagħhom, jekk ikun 
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jekk ikun possibbli flimkien mal-
manifattur.

possibbli flimkien mal-manifattur.

Or. en

Emenda 653
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk fil-każ tar-rapporti li jaslu, skont l-
Artikolu 61(3), l-awtorità kompetenti 
taċċerta li r-rapporti jirrigwardaw inċident
serju, din għandha tinnotifika minnufih 
dawk ir-rapporti fis-sistema elettronika, kif 
inhu msemmi fl-Artikolu 62, sakemm l-
istess inċident ma jkunx diġà ġie rrapurtat 
mill-manifattur.

Jekk fil-każ tar-rapporti li jaslu, skont l-
Artikolu 61(3), l-awtorità kompetenti 
taċċerta li r-rapporti jirrigwardaw inċident, 
din għandha tinnotifika minnufih dawk ir-
rapporti fis-sistema elettronika, kif inhu 
msemmi fl-Artikolu 62,

Or. en

Emenda 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom iwettqu valutazzjoni tar-riskju 
fir-rigward tal-inċidenti serji rappurtati jew 
l-azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-
apparat, filwaqt li jqisu kriterji bħall-
kawżalità, is-sejbien u l-probabbiltà ta’
rikorrenza tad-dannu u s-severità tiegħu, il-
benefiċċju kliniku tal-apparat, l-utenti fil-
mira u dawk potenzjali, u l-popolazzjoni 
milquta. Huma għandhom jivvalutaw ukoll 
l-adegwatezza tal-azzjoni korrettiva dwar l-

2. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom iwettqu valutazzjoni tar-riskju 
fir-rigward tal-inċidenti serji rappurtati jew 
l-azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-
apparat, filwaqt li jqisu kriterji bħall-
kawżalità, is-sejbien u l-probabbiltà ta’
rikorrenza tad-dannu u s-severità tiegħu, il-
benefiċċju kliniku tal-apparat, l-utenti fil-
mira u dawk potenzjali, u l-popolazzjoni 
milquta. Huma għandhom jivvalutaw ukoll 
l-adegwatezza tal-azzjoni korrettiva dwar l-
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użu tal-apparat prevista jew meħuda mill-
manifattur u l-ħtieġa għal kwalunkwe 
azzjoni korrettiva oħra u t-tip ta’ azzjoni. 
Dawn għandhom jimmonitorjaw l-
investigazzjoni li jagħmel il-manifattur 
dwar l-inċident.

użu tal-apparat prevista jew meħuda mill-
manifattur u l-ħtieġa għal kwalunkwe 
azzjoni korrettiva oħra u t-tip ta’ azzjoni. 
Dawn għandhom jimmonitorjaw l-
investigazzjoni li jagħmel il-manifattur 
dwar l-inċident, kif ukoll għandhom 
jikkunsidraw l-opinjonijiet tal-pazjenti.

Or. en

Emenda 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom iwettqu valutazzjoni tar-riskju 
fir-rigward tal-inċidenti serji rappurtati jew 
l-azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-
apparat, filwaqt li jqisu kriterji bħall-
kawżalità, is-sejbien u l-probabbiltà ta’
rikorrenza tad-dannu u s-severità tiegħu, il-
benefiċċju kliniku tal-apparat, l-utenti fil-
mira u dawk potenzjali, u l-popolazzjoni 
milquta. Huma għandhom jivvalutaw ukoll 
l-adegwatezza tal-azzjoni korrettiva dwar l-
użu tal-apparat prevista jew meħuda mill-
manifattur u l-ħtieġa għal kwalunkwe 
azzjoni korrettiva oħra u t-tip ta’ azzjoni. 
Dawn għandhom jimmonitorjaw l-
investigazzjoni li jagħmel il-manifattur 
dwar l-inċident.

2. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom iwettqu valutazzjoni tar-riskju 
fir-rigward tal-inċidenti rappurtati jew l-
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat, 
filwaqt li jqisu kriterji bħall-kawżalità, is-
sejbien u l-probabbiltà ta’ rikorrenza tad-
dannu u s-severità tiegħu, il-benefiċċju 
kliniku tal-apparat, l-utenti fil-mira u dawk 
potenzjali, u l-popolazzjoni milquta. Huma 
għandhom jivvalutaw ukoll l-adegwatezza 
tal-azzjoni korrettiva dwar l-użu tal-apparat 
prevista jew meħuda mill-manifattur u l-
ħtieġa għal kwalunkwe azzjoni korrettiva 
oħra u t-tip ta’ azzjoni. Dawn għandhom 
jimmonitorjaw l-investigazzjoni li jagħmel 
il-manifattur dwar l-inċident.

Or. en

Emenda 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fil-każ tal-apparati msemmija fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 1(4) u fejn l-
inċident serju jew l-azzjoni korrettiva dwar 
l-użu tal-apparat jistgħu jkunu relatati ma’
sustanza li, jekk tintuża separatament, tkun 
ikkunsidrata bħala prodott mediċinali, l-
awtorità kompetenti ta’ evalwazzjoni jew l-
awtorità kompetenti koordinatriċi, 
imsemmija fil-paragrafu 6, għandha 
tinforma lill-awtorità kompetenti dwar il-
prodotti mediċinali, jew lill-Aġenzija 
Ewropea dwar il-Mediċini (EMA), li ġiet 
ikkonsultata mill-korp notifikat skont it-
tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 42(2).

Fil-każ tal-apparati msemmija fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 1(4) u fejn l-
inċident jew l-azzjoni korrettiva dwar l-użu 
tal-apparat jistgħu jkunu relatati ma’
sustanza li, jekk tintuża separatament, tkun 
ikkunsidrata bħala prodott mediċinali, l-
awtorità kompetenti ta’ evalwazzjoni jew l-
awtorità kompetenti koordinatriċi, 
imsemmija fil-paragrafu 6, għandha 
tinforma lill-awtorità kompetenti dwar il-
prodotti mediċinali, jew lill-Aġenzija 
Ewropea dwar il-Mediċini (EMA), li ġiet 
ikkonsultata mill-korp notifikat skont it-
tieni sottoparagrafu tal-Artikolu 42(2).

Or. en

Emenda 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fil-każ tal-apparati koperti b’dan ir-
Regolament skont il-punt (e) tal-
Artikolu 1(2) u fejn l-inċident serju jew l-
azzjoni korrettiva dwar l-użu tal-apparat 
jistgħu jkunu relatati mat-tessuti jew iċ-
ċelloli ta’ oriġini mill-bniedem utilizzati 
għall-manifattura tal-apparat, l-awtorità 
kompetenti jew l-awtorità kompetenti 
koordinatriċi msemmija fil-paragrafu 6 
għandha tinforma lill-awtorità kompetenti 
dwar it-tessuti u ċ-ċelloli tal-bniedem, li 
ġiet ikkonsultata mill-korp notifikat skont 
it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 42(2).

Fil-każ tal-apparati koperti b’dan ir-
Regolament skont il-punt (e) tal-
Artikolu 1(2) u fejn l-inċident jew l-azzjoni 
korrettiva dwar l-użu tal-apparat jistgħu 
jkunu relatati mat-tessuti jew iċ-ċelloli ta’
oriġini mill-bniedem utilizzati għall-
manifattura tal-apparat, l-awtorità 
kompetenti jew l-awtorità kompetenti 
koordinatriċi msemmija fil-paragrafu 6 
għandha tinforma lill-awtorità kompetenti 
dwar it-tessuti u ċ-ċelloli tal-bniedem, li 
ġiet ikkonsultata mill-korp notifikat skont 
it-tielet sottoparagrafu tal-Artikolu 42(2).

Or. en
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Emenda 658
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Wara t-twettiq tal-valutazzjoni, l-
awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni 
għandha, permezz tas-sistema elettronika 
msemmija fl-Artikolu 62, tinforma 
minnufih lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra 
dwar l-azzjoni korrettiva meħuda jew 
prevista mill-manifattur jew imposta fuqu 
biex jiġi minimizzat ir-riskju ta’ rikorrenza
ta’ inċident serju, inkluża l-informazzjoni 
dwar l-avvenimenti sottostanti u r-riżultat 
tal-valutazzjoni tagħha.

4. Wara t-twettiq tal-valutazzjoni, l-
awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni 
għandha, permezz tas-sistema elettronika 
msemmija fl-Artikolu 62, tinforma 
minnufih lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra 
dwar l-azzjoni korrettiva meħuda jew 
prevista mill-manifattur jew imposta fuqu 
biex jiġi minimizzat ir-riskju ta’ rikorrenza, 
inkluża l-informazzjoni dwar l-avvenimenti 
sottostanti u r-riżultat tal-valutazzjoni 
tagħha.

Or. en

Emenda 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 6 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fejn inċidenti serji simili relatati mal-
istess apparat jew tip ta’ apparat tal-istess 
manifattur iseħħu f’aktar minn Stat 
Membru wieħed;

(a) fejn inċidenti simili relatati mal-istess 
apparat jew tip ta’ apparat tal-istess 
manifattur iseħħu f’aktar minn Stat 
Membru wieħed;

Or. en

Emenda 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-monitoraġġ tal-investigazzjoni tal-
inċident serju mill-manifattur u l-azzjoni 
korrettiva li għandha tittieħed;

(a) il-monitoraġġ tal-investigazzjoni tal-
inċident mill-manifattur u l-azzjoni 
korrettiva li għandha tittieħed;

Or. en

Emenda 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 7 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) il-konsultazzjoni mal-korp notifikat li 
jkun ħareġ ċertifikat skont l-Artikolu 45 
għall-apparat inkwistjoni, fir-rigward tal-
impatt tal-inċident serju fuq iċ-ċertifikat;

(b) il-konsultazzjoni mal-korp notifikat li 
jkun ħareġ ċertifikat skont l-Artikolu 45 
għall-apparat inkwistjoni, fir-rigward tal-
impatt tal-inċident fuq iċ-ċertifikat;

Or. en

Emenda 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifatturi tal-apparati tal-klassijiet IIb 
u III għandhom jirrappurtaw, fis-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 62, kull 
żieda sinifikanti statistikament fil-
frekwenza jew is-severità tal-inċidenti li 
mhumiex inċidenti serji jew ta’ effetti 
sekondarji mistennija li mhumiex mixtieqa 
u li għandhom impatt sinifikanti fuq l-
analiżi tar-riskji meta mqabbla mal-
benefiċċji msemmija fit-Taqsimiet 1 u 5 
tal-Anness I u li wasslu jew jistgħu jwasslu 

Il-manifatturi tal-apparati tal-klassijiet IIb 
u III għandhom jirrappurtaw, fis-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 62, kull 
żieda sinifikanti statistikament fil-
frekwenza jew is-severità tal-inċidenti
kollha jew ta’ effetti sekondarji mistennija 
li mhumiex mixtieqa u li għandhom impatt 
sinifikanti fuq l-analiżi tar-riskji meta 
mqabbla mal-benefiċċji msemmija fit-
Taqsimiet 1 u 5 tal-Anness I u li wasslu 
jew jistgħu jwasslu għal riskji inaċċettabbli 
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għal riskji inaċċettabbli għas-saħħa jew is-
sikurezza tal-pazjenti, l-utenti jew persuni 
oħra meta dawn jitqabblu mal-benefiċċji 
maħsuba għalihom. Iż-żieda sinifikanti 
għandha tiġi stabbilita meta mqabbla mal-
frekwenza jew is-severità prevedibbli ta’
inċidenti bħal dawn jew l-effetti sekondarji 
mistennija li mhumiex mixtieqa fir-rigward 
tal-apparat, jew il-kategorija jew il-grupp 
ta’ apparati inkwistjoni waqt perjodu ta’
żmien speċifiku, kif stabbilit fil-
valutazzjoni ta’ konformità tal-manifattur. 
L-Artikolu 63 għandu japplika.

għas-saħħa jew is-sikurezza tal-pazjenti, l-
utenti jew persuni oħra meta dawn 
jitqabblu mal-benefiċċji maħsuba 
għalihom. Iż-żieda sinifikanti għandha tiġi 
stabbilita meta mqabbla mal-frekwenza 
jew is-severità prevedibbli ta’ inċidenti 
bħal dawn jew l-effetti sekondarji 
mistennija li mhumiex mixtieqa fir-rigward 
tal-apparat, jew il-kategorija jew il-grupp 
ta’ apparati inkwistjoni waqt perjodu ta’
żmien speċifiku, kif stabbilit fil-
valutazzjoni ta’ konformità tal-manifattur. 
L-Artikolu 63 għandu japplika.

Or. en

Emenda 663
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 64 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-apparat mediku li jaqa’ fl-ambitu tal-
leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-
kwalità u s-sigurtà tad-demm.
1. Dan ir-Regolament m’għandux 
jipprekludi r-regolamenti eżistenti u 
implimentati diġà fuq il-livell Ewropew, 
fir-rigward tal-ġbir, l-ittestjar, il-
preparazzjonijiet, il-ħżin u t-tqassim tad-
demm u l-komponenti tad-demm.
2. L-apparat mediku għall-ġbir, l-ittestjar, 
il-preparazzjoni, il-ħżin u t-tqassim tad-
demm u l-komponenti tad-demm huwa 
ttrattat prinċipalment fil-qafas tad-
Direttiva 2002/98 tal-Unjoni Ewropea u 
fil-qafas tal-istandards li ġew stabbiliti fil-
Kunsill fis-27 ta’ Jannar 2003 għall-
kwalità u s-sigurtà għall-ġbir, l-ittestjar, 
il-preparazzjoni, il-ħżin u t-tqassim.
3. Il-miżuri li jikkonċernaw it-traċċabilità 
u l-viġilanza fil-qafas tad-demm u l-
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komponenti tad-demm, għandhom 
standard ogħla milli huwa f’dan il-każ ta’
dan ir-Regolament. Dawn għandhom 
jinżammu fl-interess tal-pazjenti.

Or. de

Emenda 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) it-tipoloġija ta’ inċidenti serji u l-
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat 
fir-rigward tal-apparati speċifiċi, jew il-
kategoriji jew il-gruppi ta’ apparati;

(a) it-tipoloġija ta’ inċidenti u l-azzjonijiet 
korrettivi dwar l-użu tal-apparat fir-rigward 
tal-apparati speċifiċi, jew il-kategoriji jew 
il-gruppi ta’ apparati;

Or. en

Emenda 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) formoli armonizzati għar-rappurtar ta’
inċidenti serji u azzjonijiet korrettivi dwar 
l-użu tal-apparat, rapporti ta’ sommarju 
perjodiċi u rapporti dwar it-tendenzi mill-
manifatturi, kif inhu msemmi fl-Artikoli 61 
u 64;

(b) formoli armonizzati għar-rappurtar ta’
inċidenti u azzjonijiet korrettivi dwar l-użu 
tal-apparat, rapporti ta’ sommarju perjodiċi 
u rapporti dwar it-tendenzi mill-
manifatturi, kif inhu msemmi fl-Artikoli 61 
u 64;

Or. en

Emenda 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) perjodi ta’ żmien għar-rappurtar ta’
inċidenti serji u azzjonijiet korrettivi dwar 
l-użu tal-apparat, rapporti ta’ sommarju 
perjodiċi u rapporti dwar it-tendenzi mill-
manifatturi, b’kunsiderazzjoni tas-severità 
tal-avveniment li għandu jiġi rappurtat kif 
inhu msemmi fl-Artikoli 61 u 64;

(c) perjodi ta’ żmien għar-rappurtar ta’
inċidenti u azzjonijiet korrettivi dwar l-użu 
tal-apparat, rapporti ta’ sommarju perjodiċi 
u rapporti dwar it-tendenzi mill-
manifatturi, b’kunsiderazzjoni tas-severità 
tal-avveniment li għandu jiġi rappurtat kif 
inhu msemmi fl-Artikoli 61 u 64;

Or. en

Emenda 667
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 66 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Fl-abbozzar tal-atti ta’ implimentazzjoni, 
il-Kummissjoni għandha tfittex il-parir 
minn qabel tal-MDAG

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata t-trasparenza u l-involviment sħiħ tal-partijiet interessati, il-Kummissjoni 
għandha bħala regola tfittex il-pariri tal-partijiet interessati permezz tal-Grupp Konsultattiv 
dwar l-Apparat Mediku, l-MDAG.

Emenda 668
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Artikolu 67a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 67a

Spezzjoni tal-operaturi

1. Fil-qafas tas-sorveljanza tas-suq, l-
awtorità kompetenti ta’ kull Stat Membru, 
permezz ta’ spezzjonijiet xierqa, tiżgura li 
l-preskrizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
jiġu rispettati mill-operaturi ekonomiċi li 
l-apparat tagħhom hu maħsub li jsir 
disponibbli fis-suq tal-Unjoni.
Dawn l-ispezzjonijiet fil-postijiet tal-
operaturi ekonomiċi,  imwettqa fuq il-bażi 
tar-riskju, għandhom jitwettqu mill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru li 
fih jinsab l-operatur ekonomiku.
2. Dawn l-ispezzjonijiet jitwettqu minn 
aġenti rappreżentanti tal-awtorità 
kompetenti li għandhom ikunu awtorizzati 
biex:
a) jidħlu fil-postijiet tal-operaturi 
ekonomiċi sabiex jipproċedu għal kontroll 
fiżiku tal-postijiet u prattiċi li għalihom l-
apparat huwa maħsub li jsir disponibbli 
fis-suq tal-Unjoni ;
b) jieħdu kampjuni li għandhom bżonn, 
b’mod partikolari fir-rigward ta’ analiżi 
indipendenti minn laboratorju uffiċjali;
c) jeżaminaw l-informazzjoni kollha jew 
id-dokumenti kollha jew li għandhom 
x’jaqsmu mal-għan tal-ispezzjoni ;
d) jispezzjonaw il-postjiet, l-arkivji u d-
dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-
preskrizzjonijiet ġenerali tas-sigurtà u tal-
prestazzjoni u obbligi fil-qasam ta’
viġilanza implimentati mill-operaturi 
ekonomiċi.
Dawn l-aġenti tal-awtorità kompetenti 
jistgħu ikunu assistiti minn esperti 
maħtura mill-awtorità kompetenti .
3. Wara kull waħda mill-ispezzjonijiet 
stabbiliti f’paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, 
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l-awtorità kompetenti tagħmel rapport fuq 
ir-rispett, permezz tal-entità spezzjonata, 
tar-rekwiżiti legali u tekniċi applikabbli 
b’mod konformi ma’ dan ir-Regolament.
L-awtorità kompetenti li tmexxi l-
ispezzjoni għandha tikkomunika l-
kontenut ta’ dan ir-rapport lill-entità 
spezzjonata. Qabel tadotta r-rapport, l-
awtorità kompetenti għandha tagħti lill-
entità spezzjonata l-opportunità li 
tissottomenti xi kummenti.
Ir-rapport definittiv tal-ispezzjoni msemmi 
f’dan il-paragrafu jiddaħħal fis-sistema 
elettronika stabbilita fl-Artikolu 27 (f). Ir-
rapporti li jinsabu fis-sistema elettronika 
huma aċċessibbli għall-Istati Membri, 
għall-Kummissjoni u għall-korpi 
notifikati. 
4. Meta l-awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru tissuspetta li operatur 
ekonomiku li jinsab fi Stat Membru ieħor 
ma jkunx qed jirrispetta r-rekwiżiti legali 
stipulati f’dan ir-Regolament jew jekk 
tixtieq tesplora  tema partikolari, tista’
titlob informazzjoni addizzjonali 
mingħand dan l-Istat Membru u b’mod 
partikolari titlob it-twettiq ta’ spezzjoni 
jew b’mod partikolari titlob it-twettiq ta’
spezzjoni jew li tipproċedi għal spezzjoni 
konġunta. Daw l-ispezzjonijiet jistgħu 
jitwettqu wkoll b’talba ta’ Stat Membru 
jew tal-Kummissjoni.
5. Mingħajr preġudizzju għal ftehim 
possibbli konkluż bejn l-Unjoni u pajjiż 
terz, l-ispezzjonijiet imsemmija 
f’paragrafu 1 jistgħu jsiru wkoll fil-
postijiet ta’ operatur ekonomiku li jinsab 
f’pajjiż terz meta l-apparat mediku jkun 
maħsub li jsir disponibbli fis-suq tal-
Unjoni. Għal dan il-għan, operatur 
ekonomiku li jinsab f’pajjiż terz irid jerġa’
jippreżenta ruħu għal spezzjoni stabbilita 
f’dan l-Artikolu.
6. Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri tikkonsisti fi 
skambju ta’ informazzjoni dwar il-
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programmi tal-ispezzjoni u r-riżultati tal-
ispezzjonijiet imwettqa. L-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri jikkooperaw 
ukoll għall-koordinazzjoni tal-
ispezzjonijiet fl-Unjoni u f’pajjiżi terzi, 
b’mod partikolari dwar temi partikolari. 
Il-Kummissjoni tinżamm infurmata 
b’dan.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun definit il-prinċipju tal-ispezzjoni tal-operaturi mwettqa mill-awtoritajiet 
kompetenti, komponent essenzjali tas-sorveljanza tas-suq. F’konformità ma’ dak li tistabilixxi 
d-Direttiva 2001/83/KE dwar il-prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem, għandha tiġi 
proposta l-introduzzjoni ta’ oġġett ġdid li jqiegħed il-prinċipju tal-ispezzjoni tal-operaturi 
tas-settur tad-DM mill-awtoritajiet kompetenti.

Emenda 669
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu verifiki xierqa tal-karatteristiċi u l-
prestazzjoni tal-apparati inklużi, fejn ikun 
xieraq, ir-reviżjoni tad-dokumentazzjoni u 
verifiki fiżiċi jew fil-laboratorju fuq bażi 
ta’ kampjuni adattati.  Huma għandhom 
jikkunsidraw il-prinċipji stabbiliti fir-
rigward tal-valutazzjoni tar-riskju u l-
immaniġġjar tar-riskju, id-dejta ta’
viġilanza u l-ilmenti. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jesiġu li l-operaturi 
ekonomiċi jagħmlu disponibbli d-
dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
meħtieġa għall-finijiet tat-twettiq tal-
attivitajiet tagħhom, u, fejn ikun meħtieġ u 
ġustifikat, jidħlu fil-proprjetà tal-operaturi 
ekonomiċi u jieħdu l-kampjuni meħtieġa 
tal-apparati. Huma jistgħu, fejn jidhrilhom 
li hu meħtieġ, jeqirdu jew jagħmlu 

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu verifiki xierqa tal-karatteristiċi u l-
prestazzjoni tal-apparati inklużi, fejn ikun 
xieraq, ir-reviżjoni tad-dokumentazzjoni u 
verifiki fiżiċi jew fil-laboratorju fuq bażi 
ta’ kampjuni adattati. Huma għandhom 
jikkunsidraw il-prinċipji stabbiliti fir-
rigward tal-valutazzjoni tar-riskju u l-
immaniġġjar tar-riskju, id-dejta ta’
viġilanza u l-ilmenti. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jesiġu li l-operaturi 
ekonomiċi jagħmlu disponibbli d-
dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
meħtieġa għall-finijiet tat-twettiq tal-
attivitajiet tagħhom, u, fejn ikun meħtieġ u 
ġustifikat u saħansitra għall-għarrieda, 
jidħlu fil-proprjetà tal-operaturi ekonomiċi 
u jieħdu l-kampjuni meħtieġa tal-apparati. 
Huma jistgħu, fejn jidhrilhom li hu 
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inoperabbli l-apparati li jippreżentaw riskju 
serju.

meħtieġ, jeqirdu jew jagħmlu inoperabbli l-
apparati li jippreżentaw riskju serju.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Biex jitnaqqas ir-riskju ta’ każijiet ta’ frodi, huwa xieraq li jsiru wkoll kontrolli għal 
għarrieda waqt il-produzzjoni tal-apparat mediku.

Emenda 670
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu verifiki xierqa tal-karatteristiċi u l-
prestazzjoni tal-apparati inklużi, fejn ikun 
xieraq, ir-reviżjoni tad-dokumentazzjoni u 
verifiki fiżiċi jew fil-laboratorju fuq bażi 
ta’ kampjuni adattati. Huma għandhom 
jikkunsidraw il-prinċipji stabbiliti fir-
rigward tal-valutazzjoni tar-riskju u l-
immaniġġjar tar-riskju, id-dejta ta’
viġilanza u l-ilmenti. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jesiġu li l-operaturi 
ekonomiċi jagħmlu disponibbli d-
dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
meħtieġa għall-finijiet tat-twettiq tal-
attivitajiet tagħhom, u, fejn ikun meħtieġ u 
ġustifikat, jidħlu fil-proprjetà tal-operaturi 
ekonomiċi u jieħdu l-kampjuni meħtieġa 
tal-apparati. Huma jistgħu, fejn jidhrilhom 
li hu meħtieġ, jeqirdu jew jagħmlu 
inoperabbli l-apparati li jippreżentaw riskju 
serju.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu verifiki xierqa tal-karatteristiċi u l-
prestazzjoni tal-apparati inklużi, fejn ikun 
xieraq, ir-reviżjoni tad-dokumentazzjoni u 
verifiki fiżiċi jew fil-laboratorju fuq bażi 
ta’ kampjuni adattati. Huma għandhom 
jikkunsidraw il-prinċipji stabbiliti fir-
rigward tal-valutazzjoni tar-riskju u l-
immaniġġjar tar-riskju, id-dejta ta’
viġilanza u l-ilmenti. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jesiġu li l-operaturi 
ekonomiċi jagħmlu disponibbli d-
dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
meħtieġa għall-finijiet tat-twettiq tal-
attivitajiet tagħhom, u jidħlu fil-proprjetà 
tal-operaturi ekonomiċi u jieħdu l-
kampjuni meħtieġa tal-apparati għall-
analiżi minn laboratorju uffiċjali. Huma 
jistgħu, fejn jidhrilhom li hu meħtieġ, 
jeqirdu jew jagħmlu inoperabbli l-apparati 
li jippreżentaw riskju serju.

Or. en

Emenda 671
Mairead McGuinness



PE510.767v01-00 44/182 AM\936128MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu verifiki xierqa tal-karatteristiċi u l-
prestazzjoni tal-apparati inklużi, fejn ikun 
xieraq, ir-reviżjoni tad-dokumentazzjoni u 
verifiki fiżiċi jew fil-laboratorju fuq bażi 
ta’ kampjuni adattati. Huma għandhom 
jikkunsidraw il-prinċipji stabbiliti fir-
rigward tal-valutazzjoni tar-riskju u l-
immaniġġjar tar-riskju, id-dejta ta’
viġilanza u l-ilmenti. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jesiġu li l-operaturi 
ekonomiċi jagħmlu disponibbli d-
dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
meħtieġa għall-finijiet tat-twettiq tal-
attivitajiet tagħhom, u, fejn ikun meħtieġ u 
ġustifikat, jidħlu fil-proprjetà tal-operaturi 
ekonomiċi u jieħdu l-kampjuni meħtieġa 
tal-apparati. Huma jistgħu, fejn jidhrilhom 
li hu meħtieġ, jeqirdu jew jagħmlu 
inoperabbli l-apparati li jippreżentaw riskju
serju.

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
iwettqu verifiki xierqa tal-karatteristiċi u l-
prestazzjoni tal-apparati inklużi, fejn ikun 
xieraq, ir-reviżjoni tad-dokumentazzjoni u 
verifiki fiżiċi jew fil-laboratorju fuq bażi 
ta’ kampjuni adattati. Huma għandhom 
jikkunsidraw il-prinċipji stabbiliti fir-
rigward tal-valutazzjoni tar-riskju u l-
immaniġġjar tar-riskju, id-dejta ta’
viġilanza u l-ilmenti. L-awtoritajiet 
kompetenti jistgħu jesiġu li l-operaturi 
ekonomiċi jagħmlu disponibbli d-
dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
meħtieġa għall-finijiet tat-twettiq tal-
attivitajiet tagħhom, u, fejn ikun meħtieġ, 
jidħlu fil-proprjetà tal-operaturi ekonomiċi 
u jieħdu l-kampjuni meħtieġa tal-apparati. 
Huma jistgħu, fejn jidhrilhom li hu 
meħtieġ, jeqirdu jew jagħmlu inoperabbli l-
apparati li jippreżentaw riskju.

Or. en

Emenda 672
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaħtru spetturi li jkollhom is-setgħa li 
jagħmlu l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1. Dawn il-kontrolli jistgħu 
jiġu assistiti minn esperti maħtura mill-
awtoritajiet kompetenti. Il-kontrolli 
għandhom jitwettqu mill-ispetturi tal-Istat 
Membru li fih l-operatur ekonomiku 
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huwa lokalizzat.

Or. en

Emenda 673
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. In-natura u l-firxa tal-kontrolli għall-
għarrieda, kif ukoll l-ispejjeż li għandu 
jħallas l-operatur ekonomiku minħabba l-
kontrolli għall-għarrieda, jistgħu 
jingħaddu fuq il-kontrolli regolari 
sakemm matul il-kontrolli, ma jsiru ebda 
lmenti sinifikanti. L-arranġament u t-
twettiq tal-kontrolli għal għarrieda 
għandhom jikkunsidraw dejjem il-
prinċipju ta’ proporzjonalità, 
partikolarment fir-rigward tal-potenzjal 
ta’ riskju rilevanti ta’ prodott.

Or. de

Emenda 674
Horst Schnellhardt

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
perjodikament jirrivedu u jevalwaw il-
funzjonament tal-attivitajiet ta’ sorveljanza 
tagħhom. Tali reviżjonijiet u 
valutazzjonijiet għandhom jitwettqu tal-
anqas kull erba’ snin u r-riżultati tagħhom 
għandhom jiġu kkomunikati lill-Istati 
Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. L-Istat 

2. L-Istati Membri għandhom 
perjodikament jippjanaw, jirrivedu u 
jevalwaw il-funzjonament tal-attivitajiet ta’
sorveljanza tagħhom. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri joħorġu pjanijiet strateġiċi 
ta’ kontroll, fejn jinżammu l-
kategorizzazzjoni tar-riskji, l-intervalli tal-
monitoraġġ, it-tip ta’ miżuri ta’
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Membru kkonċernat għandu jħejji 
sommarju tar-riżultati aċċessibbli għall-
pubbliku.

monitoraġġ, kif ukoll it-tagħmir 
professjonali u tal-persunal previst biex 
jitwettqu l-kontrolli. Reviżjoni u 
valutazzjoni tal-attivitajiet għandhom 
jitwettqu tal-anqas kull erba’ snin u r-
riżultati tagħhom għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista’ tagħti 
rakkomandazzjoni għall-aġġustamenti fil-
pjanijiet ta’ kontroll. L-Istat Membru 
kkonċernat għandu jħejji sommarju tar-
riżultati, kif ukoll ir-rakkomandazzjoni 
tal-Kummissjoni aċċessibbli għall-
pubbliku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun żgurat li huma osservati r-regoli u għalhekk, li hemm livell għoli ta’ protezzjoni 
għall-pazjenti, għandu jsir monitoraġġ strateġiku tal-produzzjoni tal-apparat mediku 
minħabba r-riskju tagħha fuq is-saħħa tal-pazjent.

Emenda 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom 
perjodikament jirrivedu u jevalwaw il-
funzjonament tal-attivitajiet ta’ sorveljanza 
tagħhom. Tali reviżjonijiet u 
valutazzjonijiet għandhom jitwettqu tal-
anqas kull erba’ snin u r-riżultati tagħhom 
għandhom jiġu kkomunikati lill-Istati 
Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jħejji 
sommarju tar-riżultati aċċessibbli għall-
pubbliku.

2. L-Istati Membri għandhom 
perjodikament jirrivedu u jevalwaw il-
funzjonament tal-attivitajiet ta’ sorveljanza
tagħhom. Tali reviżjonijiet u 
valutazzjonijiet għandhom jitwettqu tal-
anqas kull sentejn u r-riżultati tagħhom 
għandhom jiġu kkomunikati lill-Istati 
Membri l-oħra u lill-Kummissjoni. L-Istat 
Membru kkonċernat għandu jħejji 
sommarju tar-riżultati aċċessibbli għall-
pubbliku.

Or. en
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Emenda 676
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
ftehim internazzjonali konkluż bejn l-
Unjoni u pajjiżi terzi, kontrolli kif 
imsemmi fil-paragrafu 1 jistgħu jseħħu 
fis-sede ta’ operatur ekonomiku 
lokalizzata f’pajjiż terz, jekk ikun maħsub 
li l-apparat isir disponibbli fis-suq tal-
Unjoni.

Or. en

Emenda 677
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Wara kull kontroll, kif imsemmi fil-
paragrafu 1, l-awtorità kompetenti 
kkonċernata għandha tirrapporta lill-
operatur ekonomiku spezzjonat dwar il-
livell ta’ konformità ma’ dan ir-
Regolament. Qabel ma jiġi adottat ir-
rapport, l-awtorità kompetenti għandha 
tagħti lill-operatur ekonomiku spezzjonat 
il-possibilità li jressaq il-kummenti.

Or. en

Emenda 678
Nora Berra
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Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 5c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi 
linji gwida dettaljati dwar il-prinċipji 
għat-twettiq tal-kontrolli msemmija f’dan 
l-Artikolu, inkluż b’mod partikolari, dwar 
il-kwalifiki tal-ispetturi, u dwar l-
arranġamenti tal-ispezzjoni u l-aċċess 
għad-dejta u l-informazzjoni miżmuma 
mill-operaturi ekonomiċi.

Or. en

Emenda 679
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi trażmessa 
minnufih, permezz tas-sistema elettronika, 
lill-awtoritajiet kompetenti kollha 
konċernati u għandha tkun aċċessibbli 
għall-Istati Membri, il-Kummissjoni u l-
korpi notifikati .

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-integrazzjoni tal-korpi notifikati fl-iskambju ta’ informazzjoni tal-awtoritajiet tas-
sorveljanza tas-suq trid tiġi estiża u definita b’mod ċar. B’mod partikolari, il-korpi notifikati 
jeħtieġu - fi ħdan il-qafas ta’ proċeduri ta’ komunikazzjoni awtomatizzati u armonizzati -
informazzjoni konsolidata sabiex jirrikonoxxu l-iżviluppi, jikkunsidraw b’mod immedjat 
informazzjoni ġdida u jirreaġixxu fil-pront u b’mod adegwat għall-okkorrenzi u l-inċidenti, 
pereżempju permezz ta’ mekkaniżmi ta’ kontroll, sospensjoni jew irtirar ta’ ċertifikat.
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Emenda 680
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-informazzjoni msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tiġi trażmessa 
minnufih, permezz tas-sistema elettronika, 
lill-awtoritajiet kompetenti kollha 
konċernati u għandha tkun aċċessibbli 
għall-Istati Membri u l-Kummissjoni. Il-
Kummissjoni, f’konsultazzjoni mal-Grupp 
ta’ Koordinazzjoni tal-Mezzi Mediċi, 
għandha tipprovdi, kull 6 xhur, ħarsa 
ġenerali lejn din l-informazzjoni għall-
pubbliku u għall-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa. Din l-informazzjoni għandha 
tkun aċċessibbli permezz tal-bank tad-
dejta Ewropew fl-Artikolu 27

Or. en

Ġustifikazzjoni

Professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pubbliku se jibbenefikaw minn ħarsa ġenerali lejn l-
informazzjoni dwar il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq. Peress li din l-informazzjoni se 
teħtieġ immaniġjar sensittiv, l-MDCG huwa l-forum xieraq biex din l-informazzjoni tiġi 
pprovduta lill-Bank tad-Dejta Ewropew

Emenda 681
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-informazzjoni fir-rigward tal-
Artikolu 68 paragrafu 1, punti a, b, c u d 
għandha tkun disponibbli għall-MDCG li 
għandu jikkomunika din l-informazzjoni 
fl-ewwel laqgħa tal-MDAG wara li l-
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informazzjoni ssir disponibbli.

Or. en

Emenda 682
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru, fuq bażi tad-dejta ta’ viġilanza 
jew informazzjoni oħra, ikollhom biżżejjed 
raġunijiet biex jemmnu li apparat 
jippreżenta riskju għas-saħħa jew għas-
sikurezza tal-pazjenti, tal-utenti jew ta’
persuni oħra, dawn għandhom iwettqu 
evalwazzjoni tal-apparat konċernat li tkopri 
r-rekwiżiti kollha stipulati f’dan ir-
Regolament u li huma rilevanti għar-riskju 
preżentat mill-apparat. L-operaturi 
ekonomiċi rilevanti għandhom 
jikkooperaw kif meħtieġ mal-awtoritajiet 
kompetenti.

Fejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru, fuq bażi tad-dejta ta’ viġilanza 
jew informazzjoni oħra, ikollhom biżżejjed 
raġunijiet biex jemmnu li apparat 
jippreżenta riskju għas-saħħa jew għas-
sikurezza tal-pazjenti, tal-utenti jew ta’
persuni oħra, dawn għandhom iwettqu 
evalwazzjoni tal-apparat konċernat li tkopri 
r-rekwiżiti kollha stipulati f’dan ir-
Regolament u li huma rilevanti għar-riskju 
preżentat mill-apparat. L-operaturi 
ekonomiċi rilevanti għandhom 
jikkooperaw kif meħtieġ mal-awtoritajiet 
kompetenti. Fil-qafas ta’ din l-
evalwazzjoni, l-awtoritajiet kompetenti 
jinfurmaw lill-korpi notifikati inkarigati 
mill-kontroll, fil-każ ta’ apparat ta’ klassi 
IIa, IIb u III kif ukoll lill-awtoritajiet 
kompetenti l-oħra, bir-riżultati tal-
evalwazzjoni u bil-miżuri li se jittieħdu 
fir-rigward tar-riżultati tal-evalwazzjoni.

Or. fr

Emenda 683
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 69 – paragrafu 1 – punt 1 (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fejn l-awtoritajiet kompetenti ta’ Stat 
Membru jkollhom, abbażi ta’ dejta ta’
viġilanza jew informazzjoni oħra, 
ikollhom biżżejjed raġuni biex jemmnu li 
apparat qed jippreżenta riskju għas-saħħa 
jew is-sikurezza ta’ pazjenti, ta’ utenti jew 
ta’ persuni oħra, jistgħu jwettqu 
evalwazzjoni rigward l-apparat 
ikkonċernat li tkopri r-rekwiżiti kollha 
stabbiliti f’dan ir-Regolament li huma 
rilevanti għar-riskju li jippreżenta dan l-
apparat. L-operaturi ekonomiċi rilevanti 
għandhom jikkooperaw kif meħtieġ mal-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Emenda 684
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, wara li jkunu wettqu evalwazzjoni 
skont l-Artikolu 69, l-awtoritajiet 
kompetenti jsibu li l-apparat, li jippreżenta 
riskju għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
pazjenti, l-utenti jew ta’ persuni oħra, ma 
jkunx konformi mar-rekwiżiti stipulati 
f’dan ir-Regolament, huma għandhom 
jitolbu minnufih lill-operatur ekonomiku 
rilevanti jieħu l-azzjoni korrettiva xierqa u 
ġustifikata kif meħtieġ biex l-apparat 
jinġieb f’konformità ma’ dawk ir-rekwiżiti, 
jipprojbixxi jew jirrestrinġi d-disponibbiltà 
tal-apparat fis-suq, jissoġġetta d-
disponibbiltà tal-apparat għal rekwiżiti 
speċifiċi, jirtira l-apparat mis-suq, jew 
isejjaħ l-apparat lura f’perjodu raġonevoli, 
proporzjonat għan-natura tar-riskju.

1. Fejn, wara li jkunu wettqu evalwazzjoni 
skont l-Artikolu 69, l-awtoritajiet 
kompetenti jsibu li l-apparat, li jippreżenta 
riskju għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
pazjenti, l-utenti jew ta’ persuni oħra, ma 
jkunx konformi mar-rekwiżiti stipulati 
f’dan ir-Regolament, huma għandhom 
jitolbu b’mod immedjat lill-operatur 
ekonomiku rilevanti jieħu l-azzjoni 
korrettiva xierqa u ġustifikata kif meħtieġ 
biex l-apparat jinġieb f’konformità ma’
dawk ir-rekwiżiti, jipprojbixxi jew 
jirrestrinġi d-disponibbiltà tal-apparat fis-
suq, jissoġġetta d-disponibbiltà tal-apparat 
għal rekwiżiti speċifiċi, jirtira l-apparat 
mis-suq, jew isejjaħ l-apparat lura 
f’perjodu raġonevoli li huwa definit u 
kkomunikat b’mod ċar lill-operatur 
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ekonomiku rilevanti, proporzjonat għan-
natura tar-riskju.

Or. en

Emenda 685
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-awtoritajiet kompetenti jqisu li n-
nuqqas ta’ konformità ma jkunx limitat 
għat-territorju nazzjonali tagħhom, huma 
għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri l-oħra bir-riżultati tal-
evalwazzjoni u bl-azzjonijiet li talbu lill-
operaturi ekonomiċi jieħdu, permezz tas-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 68.

2. Fejn l-awtoritajiet kompetenti jqisu li n-
nuqqas ta’ konformità ma jkunx limitat 
għat-territorju nazzjonali tagħhom, huma 
għandhom jinfurmaw b’mod immedjat lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
bir-riżultati tal-evalwazzjoni u bl-
azzjonijiet li talbu lill-operaturi ekonomiċi 
jieħdu, permezz tas-sistema elettronika 
msemmija fl-Artikolu 68.

Or. en

Emenda 686
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jiżguraw li jittieħdu l-azzjonijiet korrettivi 
xierqa kollha fir-rigward tal-apparati kollha 
konċernati, li huma jkunu għamlu 
disponibbli fis-suq fl-Unjoni kollha.

3. L-operaturi ekonomiċi għandhom 
jiżguraw minnufih li jittieħdu l-azzjonijiet 
korrettivi xierqa kollha fir-rigward tal-
apparati kollha konċernati, li huma jkunu 
għamlu disponibbli fis-suq fl-Unjoni 
kollha.

Or. en
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Emenda 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 3 – punt 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) Fejn l-apparati kkonċernati 
għandhom jiġu msejħa lura, l-operatur 
ekonomiku għandu jagħmel l-isforzi 
raġonevoli kollha biex itemm is-sejħa lura 
qabel it-tmiem tal-perjodu definit b’mod 
ċar ikkomunikat lilu mill-awtorità 
kompetenti kif imsemmi fil-paragrafu 1,

Or. en

Emenda 688
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Huma għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra,
minnufih, b’dawk il-miżuri permezz tas-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 68.

Huma għandhom jinnotifikaw lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra,
b’mod immedjat, b’dawk il-miżuri 
permezz tas-sistema elettronika msemmija 
fl-Artikolu 68.

Or. en

Emenda 689
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-Istati Membri għajr l-Istati Membri li 6. L-Istati Membri għajr l-Istati Membri li 
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jibdew il-proċedura għandhom minnufih 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra bi kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali li jkollhom 
għad-dispożizzjoni tagħhom relatata man-
nuqqas ta’ konformita tal-apparat 
konċernat u bi kwalunkwe miżura adottata 
minnhom fir-rigward tal-apparat konċernat. 
Fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil mal-miżura 
nazzjonali notifikata, huma għandhom
minnufih jinfurmaw lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri l-oħra bl-oġġezzjonijiet 
tagħhom, permezz tas-sistema elettronika 
msemmija fl-Artikolu 68.

jibdew il-proċedura għandhom minnufih 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra bi kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali li jkollhom 
għad-dispożizzjoni tagħhom relatata man-
nuqqas ta’ konformita tal-apparat 
konċernat u bi kwalunkwe miżura adottata 
minnhom fir-rigward tal-apparat konċernat. 
Fil-każ ta’ nuqqas ta’ qbil mal-miżura 
nazzjonali notifikata, huma għandhom
b’mod immedjat jinfurmaw lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bl-
oġġezzjonijiet tagħhom, permezz tas-
sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 
68.

Or. en

Emenda 690
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Fejn, fi żmien xahrejn mill-wasla tan-
notifika msemmija fil-paragrafu 4, ma 
tkun saret l-ebda oġġezzjoni minn xi Stat 
Membru jew mill-Kummissjoni dwar 
miżura provviżorja meħuda minn Stat 
Membru, dik il-miżura għandha titqies 
bħala ġustifikata.

7. Fejn, fi żmien xahar mill-wasla tan-
notifika msemmija fil-paragrafu 4, ma 
tkun saret l-ebda oġġezzjoni minn xi Stat 
Membru jew mill-Kummissjoni dwar 
miżura provviżorja meħuda minn Stat 
Membru, dik il-miżura għandha titqies 
bħala ġustifikata.

Or. en

Emenda 691
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 70 – paragrafu 8
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. L-Istati Membri kollha għandhom 
jiżguraw li jittieħdu minnufih il-miżuri 
restrinġenti xierqa fir-rigward tal-apparat 
konċernat.

8. L-Istati Membri kollha għandhom 
jiżguraw li jittieħdu b’mod immedjat il-
miżuri restrinġenti xierqa fir-rigward tal-
apparat konċernat.

Or. en

Emenda 692
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 71 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, fi żmien xahrejn mill-wasla tan-
notifika msemmija fl-Artikolu 70(4), 
jitqajmu oġġezzjonijiet minn Stat Membru 
rigward miżura provviżorja meħuda minn 
Stat Membru ieħor, jew fejn il-
Kummissjoni tikkunsidra li l-miżura tmur 
kontra l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-miżura 
nazzjonali. Fuq bażi tar-riżultati ta’ dik l-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi, permezz tal-atti ta’
implimentazzjoni, jekk il-miżura 
nazzjonali hix ġustifikata jew le. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3).

1. Fejn, fi żmien xahar mill-wasla tan-
notifika msemmija fl-Artikolu 70(4), 
jitqajmu oġġezzjonijiet minn Stat Membru 
rigward miżura provviżorja meħuda minn 
Stat Membru ieħor, jew fejn il-
Kummissjoni tikkunsidra li l-miżura tmur 
kontra l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-miżura 
nazzjonali. Fuq bażi tar-riżultati ta’ dik l-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi, permezz tal-atti ta’
implimentazzjoni, jekk il-miżura 
nazzjonali hix ġustifikata jew le. Dawk l-
atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 693
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 72 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn, wara li jkun wettaq evalwazzjoni 
skont l-Artikolu 69, Stat Membru jsib li 
għalkemm apparat ikun tqiegħed fis-suq 
jew fis-servizz legalment ikun jippreżenta 
riskju għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
pazjenti, l-utenti jew ta’ persuni oħra jew 
għal aspetti oħra tal-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika, huwa għandu jitlob lill-operatur 
ekonomiku jew lill-operaturi ekonomiċi 
rilevanti biex jieħdu l-miżuri provviżorji 
xierqa biex jiżguraw li l-apparat konċernat, 
meta jitqiegħed fis-suq jew fis-servizz, ma 
jibqax jippreżenta dak ir-riskju, biex 
jirtiraw l-apparat mis-suq jew isejħu l-
apparat lura f’perjodu raġonevoli, 
proporzjonat man-natura tar-riskju.

1. Fejn, wara li jkun wettaq evalwazzjoni 
skont l-Artikolu 69, Stat Membru jsib li 
għalkemm apparat ikun tqiegħed fis-suq 
jew fis-servizz legalment ikun jippreżenta 
riskju għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
pazjenti, l-utenti jew ta’ persuni oħra jew 
għal aspetti oħra tal-protezzjoni tas-saħħa 
pubblika, huwa għandu b’mod immedjat
jitlob lill-operatur ekonomiku jew lill-
operaturi ekonomiċi rilevanti biex jieħdu l-
miżuri provviżorji xierqa biex jiżguraw li l-
apparat konċernat, meta jitqiegħed fis-suq 
jew fis-servizz, ma jibqax jippreżenta dak 
ir-riskju, biex jirtiraw l-apparat mis-suq 
jew isejħu l-apparat lura f’perjodu 
raġonevoli, proporzjonat man-natura tar-
riskju.

Or. en

Emenda 694
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 70, Stat 
Membru għandu jitlob lill-operatur 
ekonomiku rilevanti biex iwaqqaf in-
nuqqas ta’ konformità konċernata f’perjodu 
ta’ żmien raġonevoli, li jkun proporzjonat 
meta mqabbel man-nuqqas ta’ konformità, 
meta jagħmel waħda minn dawn is-sejbiet:

1. Mingħajr ħsara għall-Artikolu 70, Stat 
Membru għandu jitlob lill-operatur 
ekonomiku rilevanti biex iwaqqaf in-
nuqqas ta’ konformità konċernata f’perjodu 
ta’ żmien raġonevoli li huwa definit u 
kkomunikat b’mod ċar u li jkun 
proporzjonat meta mqabbel man-nuqqas ta’
konformità, meta jagħmel waħda minn 
dawn is-sejbiet:

Or. en
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Emenda 695
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 73 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn l-operatur ekonomiku ma jwaqqafx 
in-nuqqas ta’ konformità fil-perjodu 
msemmi fil-paragrafu 1, l-Istat Membru 
konċernat għandu jieħu l-miżuri xierqa 
kollha biex jirrestrinġi jew jipprojbixxi d-
disponibbiltà tal-prodott fis-suq jew biex 
jiżgura li dan jissejjaħ lura jew jiġi rtirat 
mis-suq. L-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw minnufih lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri l-oħra b’dawk il-miżuri 
permezz tas-sistema elettronika msemmija 
fl-Artikolu 68.

2. Fejn l-operatur ekonomiku ma jwaqqafx 
in-nuqqas ta’ konformità fil-perjodu 
msemmi fil-paragrafu 1, l-Istat Membru 
konċernat għandu b’mod immedjat jieħu l-
miżuri xierqa kollha biex jirrestrinġi jew 
jipprojbixxi d-disponibbiltà tal-prodott fis-
suq jew biex jiżgura li dan jissejjaħ lura 
jew jiġi rtirat mis-suq. L-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw b’mod immedjat lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
b’dawk il-miżuri permezz tas-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 68.

Or. en

Emenda 696
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn Stat Membru, wara li jkun wettaq 
evalwazzjoni li tindika riskju potenzjali 
relatat ma’ apparat jew ma’ kategorija 
speċifika jew grupp ta’ apparati jikkunsidra 
li t-tqegħid fis-suq jew fis-servizz ta’ tali 
apparat jew kategorija speċifika jew grupp 
ta’ apparati għandu jiġi projbit, ristrett jew 
isir soġġett għal rekwiżiti partikolari jew li 
tali apparat jew kategorija jew grupp ta’
apparati għandhom jitneħħew mis-suq jew 
jissejħu lura sabiex jiġu protetti s-saħħa u 
sikurezza tal-pazjenti, l-utenti jew persuni 
oħra jew aspetti oħra tas-saħħa pubblika,
jista’ jieħu kull miżura provviżorja 

1. Fejn Stat Membru, wara li jkun wettaq 
evalwazzjoni li tindika riskju potenzjali 
relatat ma’ apparat jew ma’ kategorija 
speċifika jew grupp ta’ apparati jikkunsidra 
li t-tqegħid fis-suq jew fis-servizz ta’ tali 
apparat jew kategorija speċifika jew grupp 
ta’ apparati għandu jiġi projbit, ristrett jew 
isir soġġett għal rekwiżiti partikolari jew li 
tali apparat jew kategorija jew grupp ta’
apparati għandhom jitneħħew mis-suq jew 
jissejħu lura sabiex jiġu protetti s-saħħa u 
sikurezza tal-pazjenti, l-utenti jew persuni 
oħra jew aspetti oħra tas-saħħa pubblika,
għandu jieħu kull miżura provviżorja 



PE510.767v01-00 58/182 AM\936128MT.doc

MT

meħtieġa u ġustifikata kif xieraq. meħtieġa u ġustifikata kif xieraq.

Or. en

Emenda 697
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 74 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għal raġunijiet ta’ urġenza indispensabbli 
b’mod ġustifikat u relatati mas-saħħa u s-
sikurezza tal-bniedem, il-Kummissjoni 
tista’ tadotta minnufih atti ta’
implimentazzjoni applikabbli skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 88(4).

Għal raġunijiet ta’ urġenza indispensabbli 
b’mod ġustifikat u relatati mas-saħħa u s-
sikurezza tal-bniedem, jew f’każ ta’
nuqqas ta’ azzjoni mill-Istati Membri 
f’sitwazzjoni ta’ riskju magħruf, il-
Kummissjoni tista’ tadotta minnufih atti ta’
implimentazzjoni applikabbli skont il-
proċedura msemmija fl-Artikolu 88(4).

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Azzjoni mill-Istati Membri tista’ tixxekkel minn proċeduri amministrattivi kumplessi jew minn 
gruppi ta’ pressjoni. Il-Kummissjoni għaldaqstant għandha tkun tista’ tadotta b’mod 
immedjat miżuri preventivi applikabbli.

Emenda 698
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Ħlief f’każijiet fejn ikun meħtieġ li 
tittieħed azzjoni għal raġunijiet ta’ riskju 
serju għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
bniedem, l-operatur ekonomiku konċernat 
għandu jingħata l-opportunità li jagħmel 
sottomissjonijiet lill-awtorità kompetenti 
fil-perjodu ta’ żmien xieraq qabel ma tiġi 

2. Ħlief f’każijiet fejn ikun meħtieġ li 
tittieħed azzjoni għal raġunijiet ta’ riskju 
serju għas-saħħa jew is-sikurezza tal-
bniedem, l-operatur ekonomiku konċernat 
għandu jingħata l-opportunità li jagħmel 
sottomissjonijiet lill-awtorità kompetenti 
fil-perjodu ta’ żmien xieraq li huwa definit 
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adottata miżura. Jekk tkun ittieħdet azzjoni 
mingħajr ma jkun instema’ l-operatur, l-
operatur għandu jingħata l-opportunità li 
jagħmel sottomissjonijiet mill-aktar fis 
possibbli u l-azzjoni meħuda għandha tiġi 
riveduta eżatt wara.

b’mod ċar qabel ma tiġi adottata miżura. 
Jekk tkun ittieħdet azzjoni mingħajr ma 
jkun instema’ l-operatur, l-operatur għandu 
jingħata l-opportunità li jagħmel 
sottomissjonijiet mill-aktar fis possibbli u 
l-azzjoni meħuda għandha tiġi riveduta 
eżatt wara.

Or. en

Emenda 699
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 75 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Kwalunkwe miżura adottata għandha 
tkun irtirata jew emendata minnufih hekk 
kif l-operatur ekonomiku juri li hu jkun ħa 
azzjoni korrettiva effettiva.

3. Kwalunkwe miżura adottata għandha 
tkun irtirata jew emendata minnufih hekk 
kif l-operatur ekonomiku juri b’mod 
sodisfaċenti li hu jkun ħa azzjoni korrettiva 
effettiva.

Or. en

Emenda 700
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 76 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti 
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. Huma ghandhom jagħtu 
lill-awtoritajiet tagħhom is-setgħat, ir-
riżorsi, it-tagħmir u l-għarfien meħtieġ 
għat-twettiq kif xieraq tal-kompiti tagħhom 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jikkomunikaw l-awtoritajiet 

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru l-
awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti 
responsabbli mill-implimentazzjoni ta’ dan 
ir-Regolament. Huma ghandhom jagħtu 
lill-awtoritajiet tagħhom is-setgħat, ir-
riżorsi, it-tagħmir u l-għarfien meħtieġ 
għat-twettiq kif xieraq tal-kompiti tagħhom 
skont dan ir-Regolament. L-Istati Membri 
għandhom jikkomunikaw l-awtoritajiet 
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kompetenti lill-Kummissjoni li għandha 
tippubblika lista ta’ awtoritajiet 
kompetenti.

kompetenti lill-Kummissjoni li għandha 
tippubblika lista ta’ awtoritajiet kompetenti
u d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom.

Or. en

Emenda 701
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 77 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ma’
xulxin u mal-Kummissjoni u jiskambjaw 
bejniethom l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex dan ir-Regolament ikun 
jista’ jiġi applikat b’mod uniformi.

1. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jikkooperaw ma’
xulxin u mal-Kummissjoni u mal-MDCG 
kif xieraq u jiskambjaw bejniethom u mal-
Kummissjoni l-informazzjoni kollha 
meħtieġa biex dan ir-Regolament ikun 
jista’ jiġi applikat b’mod uniformi.

Or. en

Emenda 702
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 78a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 78a

Grupp Konsultattiv dwar l-Apparat 
Mediku

1bis: Il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi Grupp Konsultattiv dwar l-
Apparat Mediku (MDAG) Ewropew biex 
jagħti pariri lilha u lill-MDCG dwar l-
aspetti tekniċi, xjentifiċi, soċjali u 
ekonomiċi tal-kummerċjalizzazzjoni u d-
disponibbiltà tat-teknoloġija medika u 
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servizzi relatati fl-Unjoni.
Il-grupp għandu jkun magħmul minn 
rappreżentanti minn assoċjazzjonijiet ta’
pazjenti, kliniċisti, infermiera, persuni li 
jindukraw u l-amministraturi tal-
faċilitajiet tal-kura tas-saħħa, manifatturi 
ta’ tagħmir mediku rilevanti u fora 
rilevanti oħra.
L-MDAG għandu jkun ippresedut minn 
rappreżentant tal-Kummissjoni.
Il-ħidma tal-MDAG għandha tkun 
trasparenti u r-riżultati għandhom jiġu 
kkomunikati lill-Kummissjoni u l-Grupp 
ta’ Koordinazzjoni tal-Mezzi Mediċi  u 
jkunu disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Partijiet interessati leġittimi, kif ukoll l-industrija regolata u oħrajn għandu jkollhom il-
possibbiltà li jagħtu pariri lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet dwar l-aspetti tekniċi, xjentifiċi, 
soċjali u kummerċjali tal-apparati mediċi. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għandha 
twaqqaf grupp konsultattiv dwar l-apparati mediċi. Il-ħidma tal-grupp konsultattiv għandha 
tkun trasparenti u r-riżultati għandhom jkunu disponibbli għall-Kummissjoni u l-Grupp ta’
Koordinazzjoni tal-Mezzi Mediċi stabbilit b’dan ir-Regolament.

Emenda 703
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull Stat Membru għandu jaħtar, għal 
perjodu ta’ tliet snin li jista’ jiġġedded, 
membru u membru alternattiv li jipprovdu 
l-għarfien espert fil-qasam ta’ dan ir-
Regolament, u membru u membru 
alternattiv li jipprovdu l-għarfien fil-qasam 
tar-Regolament (UE) Nru […/…] [dwar l-
apparati mediċi dijanjostiċi in vitro]. Stat 
Membru jista’ jagħżel li jaħtar membru 
wieħed u membru alternattiv wieħed biss li 

Kull Stat Membru għandu jaħtar, għal 
perjodu ta’ tliet snin li jista’ jiġġedded, 
membru u membru alternattiv wieħed jew 
aktar li jipprovdu l-għarfien espert fil-
qasam ta’ dan ir-Regolament, u membru u 
membru alternattiv wieħed jew aktar li 
jipprovdu l-għarfien fil-qasam tar-
Regolament (UE) Nru […/…] [dwar l-
apparati mediċi dijanjostiċi in vitro]. Stat 
Membru jista’ jagħżel li jaħtar membru 
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jipprovdu l-għarfien espert fiż-żewġ 
oqsma.

wieħed u membru alternattiv wieħed jew 
aktar biss li jipprovdu l-għarfien espert fiż-
żewġ oqsma.

Or. en

Emenda 704
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 2 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tivverifika l-
kompetenza tal-membri tal-MDCG. Il-
Kummissjoni għandha tippubblika r-
riżultati tal-verifika tagħha f’kull każ u 
tipprovdi informazzjoni dwar il-
kompetenza tal-membri tal-MDCG. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ir-regolament jaħdem b’mod adegwat, l-MDCG għandu jkun magħmul minn persuni 
b’kompetenza rikonoxxuta u rilevanti fl-apparati mediċi. L-Artikolu jeħtieġ evidenza ta’
kompetenza, iżda ma jiċċarax min għandu jivverifika dik il-kompetenza. Il-kompetenza teħtieġ 
li tiġi verifikata u dan għandu jkun kompitu tal-Kummissjoni.

Emenda 705
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-MDCG għandu jissorvelja l-grupp 
ta’ koordinazzjoni tal-Korpi Notifikati kif 
imsemmi fl-Artikolu 39

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jissorvelja l-grupp ta’ koordinazzjoni tal-Korpi Notifikati, sabiex jiġi żgurat 
li r-rekwiżiti ta’ attendenza jiġu rispettati, u biex ikunu infurmati aħjar dwar l-istat tal-Korpi 
Notifikati fl-UE

Emenda 706
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-MDCG jista’ jistieden, fuq bażi ta’
każ b’każ, lill-esperti u partijiet terzi oħra 
biex jattendu l-laqgħat jew jippreżentaw 
kontribuzzjonijiet bil-miktub.

6. Fejn ikun xieraq, l-organizzazzjonijiet 
li jirrappreżentaw l-interessi tal-industrija 
tal-apparat mediku, il-professjonisti tal-
kura tas-saħħa, il-laboratorji, il-pazjenti u 
l-konsumaturi fil-livell tal-Unjoni 
għandhom jiġu mistiedna f’dawn il-
laqgħat tal-MDCG bħala osservaturi. L-
MDCG jista’ jistieden, fuq bażi ta’ każ 
b’każ, lill-esperti oħra u partijiet terzi oħra 
biex jattendu l-laqgħat jew jippreżentaw 
kontribuzzjonijiet bil-miktub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet interessati għandhom jiġu mistiedna jattendu laqgħat plenarji tal-Grupp ta’
Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku minflok ma jiġu mistiedna biss is-sottogruppi tiegħu 
biex tiġi żgurata kontinwità fit-trasparenza u l-inklussività tas-sistema regolatorja tal-UE 
għall-apparati mediċi.

Emenda 707
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-MDCG jista’ jistabbilixxi sottogruppi 7. L-MDCG għandu jistabbilixxi Grupp 
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permanenti jew temporanji. Fejn ikun 
xieraq, l-organizzazzjonijiet li 
jirrappreżentaw l-interessi tal-industrija 
tal-apparati mediċi, il-professjonisti tal-
kura tas-saħħa, il-laboratorji, il-pazjenti u 
l-konsumaturi fil-livell tal-Unjoni 
għandhom jiġu mistiedna f’dawn is-
sottogruppi bħala osservaturi.

Konsultattiv dwar l-Apparat Mediku 
permanenti u jista’ jistabbilixxi 
sottogruppi temporanji fejn ikun xieraq. L-
organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw l-
interessi tal-pazjenti, il-professjonisti tal-
kura tas-saħħa, il-laboratorji, il-
konsumaturi u l-industrija tal-apparati 
mediċi fil-livell tal-Unjoni għandhom jiġu 
mistiedna f’dawn is-sottogruppi bħala 
osservaturi.

Fejn xieraq, membri tal-MDAG jistgħu 
jiġu mistiedna f’sottogruppi bħal dawn 
bħala konsulenti.

Or. en

Emenda 708
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-MDCG għandu jistabbilixxi grupp 
ta’ djalogu tal-partijiet interessati 
magħmul minn rappreżentanti tal-partijiet 
interessati organizzat fil-livell tal-Unjoni. 
Tali grupp għandu jaġixxi b’mod parallel 
u jaħdem mal-Grupp ta’ Koordinazzjoni 
dwar l-Apparat Mediku (MDCG), billi 
jagħti pariri lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri dwar aspetti varji tat-teknoloġija 
medika u l-implimentazzjoni tar-
Regolament.

Or. en

Emenda 709
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 7a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. L-MDCG għandu jappoġġja lill-
Kummissjoni billi jipprovdi ħarsa ġenerali 
lejn id-dejta ta’ viġilanza u l-attivitajiet ta’
sorveljanza tas-suq, inkluża kwalunkwe 
miżura ta’ protezzjoni tas-saħħa 
preventiva meħuda, fuq bażi ta’ 6 xhur. 
Din l-informazzjoni għandha tkun 
aċċessibbli permezz tal-bank tad-dejta 
Ewropew fl-Artikolu 27.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pubbliku se jibbenefikaw minn ħarsa ġenerali lejn l-
informazzjoni dwar il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq. Peress li din l-informazzjoni se 
teħtieġ immaniġjar sensittiv, l-MDCG huwa l-forum xieraq biex din l-informazzjoni tiġi 
pprovduta lill-Bank tad-Dejta Ewropew

Emenda 710
Rebecca Taylor

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 7b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7b. L-MDCG għandu jaġixxi bħala forum 
tal-arbitraġġ għal tilwim fir-rigward tal-
Kapitolu IV dwar il-kompetenzi tal-Korpi 
Notifikati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tim konġunt ta’ valutazzjoni u l-MDCG għandhom jissorveljaw b’mod effettiv il-ħidma tal-
Korpi Notifikati. L-għotja tar-responsabbiltà lill-MDCG biex tiġi annullata s-sospensjoni ta’
Korp Notifikat, se żżid is-sorveljanza tagħhom.
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Emenda 711
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 8 – subparagrafu 1 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Il-funzjonament tal-MDAG, inkluża l-
adozzjoni ta’ opinjonijiet jew 
rakkomandazzjonijiet jew pożizzjonijiet 
oħra mill-MDAG fejn xieraq.

Or. en

Emenda 712
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) biex issir valutazzjoni konġunta mal-
Kummissjoni u l-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati tal-
Istat Membru li fih hija stabbilita, ta’
applikazzjoni minn korp għall-
valutazzjoni tal-konformità għal notifika 
fil-każijiet kollha fejn il-korp applikant 
jiddikjara li huwa kompetenti fl-apparati 
elenkati fil-klassi III, dawk impjantati fil-
ġisem, li jinkorporaw sustanza meqjusa 
bħala prodott mediċinali, jew li jutilizzaw 
tessuti jew ċelloli mhux vijabbli ta’ oriġini 
mill-bniedem jew mill-annimali, jew id-
derivattivi tagħhom. 

Or. en

Emenda 713
Mairead McGuinness
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Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt ab (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ab) biex jiġu stabbiliti u ddokumentati l-
prinċipji ta’ livell għoli ta’ kompetenza u 
ta’ kwalifika u l-proċeduri għall-għażla u 
l-awtorizzazzjoni ta’ persuni involuti fl-
attivitajiet għall-valutazzjoni tal-
konformità (l-għarfien, l-esperjenza u 
ħiliet oħra meħtieġa) u t-taħriġ meħtieġ 
(taħriġ inizjali u kontinwu). Il-kriterji ta’
kwalifika għandhom jindirizzaw id-diversi 
funzjonijiet fi ħdan il-proċess għall-
valutazzjoni tal-konformità kif ukoll il-
mezzi, it-teknoloġiji u l-oqsma koperti 
mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-ħatra.

Or. en

Emenda 714
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt ac (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ac) biex jiġu riveduti u approvati l-
kriterji tal-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri fir-rigward tal-Artikolu 80 -
paragrafu 1 - punt ab - hawn fuq 

Or. en

Emenda 715
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a) L-MDCG għandu joħloq u jżomm 
lista ta’ esperti kliniċi kwalifikati b’mod 
xieraq u rikonoxxuti u l-ispeċjalità klinika 
tagħhom li għandha ssir disponibbli 
għall-korpi tal-valutazzjoni tal-konformità 
notifikati għall-apparati tal-klassi III, 
dawk impjantati fil-ġisem, li jinkorporaw 
sustanza kkunsidrata bħala prodott 
mediċinali, jew li jutilizzaw tessuti jew 
ċelloli mhux vijabbli ta’ oriġini mill-
bniedem jew mill-annimali, jew id-
derivattivi tagħhom għall-finijiet ta’
konformità mar-rekwiżit tan-notifika fl-
Artikolu 44

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi garantita valutazzjoni sħiħa u xierqa tal-evidenza klinika minn esperti kliniċi 
indipendenti, għandha tinħoloq lista ta’ esperti kliniċi rikonoxxuti fil-livell Ewropew. Il-korpi 
notifikati tal-Klassi III ikunu obbligati li jagħżlu espert jew esperti minn din il-lista fil-
valutazzjonijiet tagħhom tal-evidenza klinika.

Emenda 716
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b) L-MDCG għandu jisma’ lill-MDAG. 
L-MDCG għandu jinnota l-adozzjoni ta’
opinjonijiet jew rakkomandazzjonijiet jew 
pożizzjonijiet oħra mill-MDAG u jista’
jadottahom hu stess fejn xieraq. 

Or. en
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Emenda 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjoni għall-iskrutinju ta’
ċerti valutazzjonijiet tal-konformità skont 
l-Artikolu 44;

imħassar

Or. en

Emenda 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjoni għall-iskrutinju ta’
ċerti valutazzjonijiet tal-konformità skont 
l-Artikolu 44;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG huwa komponent kruċjali fil-qafas regolatorju. Għaldaqstant, il-kompitu tiegħu 
għandu jkun deskritt f’aktar dettall.

Emenda 719
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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Artikolu 44;

Or. fr

Emenda 720
Françoise Grossetête

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jikkontribwixxi fl-iskrutinju ta’ ċerti 
valutazzjonijiet tal-konformità skont l-
Artikolu 44;

(b) li jikkontrollaw l-iskrutinju ta’ ċerti 
valutazzjonijiet tal-konformità skont l-
Artikolu 44;

Or. fr

Emenda 721
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjoni għall-iskrutinju ta’ ċerti
valutazzjonijiet tal-konformità skont l-
Artikolu 44;

(b) provvista ta’ valutazzjoni xjentifika 
dwar ċerti tipi ta’ apparati mediċi skont l-
Artikolu 44;

Or. en

Emenda 722
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) kontribuzzjoni għall-iskrutinju ta’ (b) monitoraġġ regolari tal-progress 
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ċerti valutazzjonijiet tal-konformità skont 
l-Artikolu 44;

tekniku, b’mod partikolari fir-rigward tal-
apparat mediku impjantabbli tal-
klassi III;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.

Emenda 723
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’ gwida 
mmirata lejn l-iżgurar ta’
implimentazzjoni effettiva u armonizzata 
ta’ dan ir-Regolament, b’mod partikolari, 
fir-rigward tal-ħatra u l-monitoraġġ tal-
korpi notifikati, l-applikazzjoni tar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni u t-twettiq tal-evalwazzjoni 
klinika mill-manifatturi u l-valutazzjoni 
mill-korpi notifikati;

(c) valutazzjoni ta’ jekk humiex biżżejjed 
ir-rekwiżiti bażiċi għas-sikurezza u l-
prestazzjoni tal-apparati mediċi maħsuba 
minn dan ir-regolament u l-
identifikazzjoni tal-emendi meħtieġa 
għall-Anness I.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.
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Emenda 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’ gwida 
mmirata lejn l-iżgurar ta’ implimentazzjoni 
effettiva u armonizzata ta’ dan ir-
Regolament, b’mod partikolari, fir-
rigward tal-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi 
notifikati, l-applikazzjoni tar-rekwiżiti 
ġenerali tas-sikurezza u l-prestazzjoni u t-
twettiq tal-evalwazzjoni klinika mill-
manifatturi u l-valutazzjoni mill-korpi 
notifikati;

(c) kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’ gwida 
mmirata lejn l-iżgurar ta’ implimentazzjoni 
effettiva u armonizzata ta’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG huwa komponent kruċjali fil-qafas regolatorju. Għaldaqstant, il-kompitu tiegħu 
għandu jkun deskritt f’aktar dettall.

Emenda 725
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) assistenza lill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri fl-attivitajiet ta’
koordinazzjoni tagħhom fl-oqsma tal-
investigazzjonijiet kliniċi, tal-viġilanza u 
s-sorveljanza tas-suq;

(d) żvilupp ta’ linji gwida għal studji
kliniċi dwar l-apparati mediċi

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
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proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.

Emenda 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għoti ta’ pariri u assistenza lill-
Kummissjoni, fuq talba tagħha, fil-
valutazzjoni tagħha ta’ kwalunkwe 
kwistjoni relatata mal-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament;

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG huwa komponent kruċjali fil-qafas regolatorju. Għaldaqstant, il-kompitu tiegħu 
għandu jkun deskritt f’aktar dettall.

Emenda 727
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) għoti ta’ pariri u assistenza lill-
Kummissjoni, fuq talba tagħha, fil-
valutazzjoni tagħha ta’ kwalunkwe 
kwistjoni relatata mal-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament;

(e) reviżjoni regolari tan-normi u l-
istandards għall-apparati mediċi;

Or. en



PE510.767v01-00 74/182 AM\936128MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.

Emenda 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) kontribuzzjoni għall-prattika 
amministrattiva armonizzata fir-rigward 
tal-apparati mediċi fl-Istati Membri.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG huwa komponent kruċjali fil-qafas regolatorju. Għaldaqstant, il-kompitu tiegħu 
għandu jkun deskritt f’aktar dettall.

Emenda 729
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) żvilupp u implimentazzjoni ta’ qafas 
għal programm ta’ sorveljanza tas-suq 
Ewropew;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.

Emenda 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) (d) monitoraġġ kontinwu tal-progress 
tekniku b’mod partikolari fil-qasam tal-
apparati impjantabbli u l-valutazzjoni 
dwar jekk ir-rekwiżiti essenzjali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni pprovduti f’dan 
ir-Regolament humiex adegwati sabiex 
tiġi żgurata s-sikurezza u l-prestazzjoni ta’
apparati mediċi u l-identifikazzjoni tal-
ħtieġa li jiġi emendat l-Anness I;
(fb) żvilupp ta’ linji gwida dwar provi 
kliniċi ta’ ċerti apparati mediċi
(fc) kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’
standards ta’ apparati mediċi;
(fd) kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’
Speċifikazzjonijiet Tekniċi Komuni (CTS)
(fe) l-iżvilupp u ż-żamma ta’ qafas għal 
programm ta’ sorveljanza tas-suq 
Ewropew;
(ff) żvilupp ta’ rekwiżiti minimi dwar 
sistema ta’ mmaniġjar tal-kwalità għall-
awtoritajiet nazzjonali tas-soveljanza tas-
suq.
(fg) organizzazzjoni ta’ sorveljanza 
konġunta tas-suq u proġetti konġunti tal-
ittestjar;
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(fh) organizzazzjoni ta’ programmi ta’
taħriġ u skambji ta’ uffiċjali nazzjonali 
dwar is-sorveljanza tas-suq, dwar il-ħatra 
u l-monitoraġġ tal-korpi notifikati u dwar 
l-investigazzjonijiet kliniċi;
(fi) organizzazzjoni ta’ kampanji ta’
tagħrif u programmi ta’ żjajjar konġunti;
(fj) għoti ta’ opinjonijiet dwar l-
applikazzjoni tal-kriterji ta’
klassifikazzjoni stabbiliti fl-Anness VII 
għal apparat, jew kategorija jew grupp ta’
apparati partikolari skont l-Artikolu 41 
paragrafu 3 fi żmien sitt xhur
(fk) għoti ta’ opinjoni fuq talba tal-
Kummissjoni dwar il-klassifikazzjoni ta’
apparat, jew kategorija jew grupp ta’
apparati skont l-Artikolu 41 paragrafu 4.

Or. en

Emenda 731
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt fb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fb) żvilupp ta’ rekwiżiti minimi għal 
sistema ta’ mmaniġjar tal-kwalità għall-
awtoritajiet nazzjonali tas-sorveljanza tas-
suq;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.
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Emenda 732
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt fc (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fc) organizzazzjoni tas-sorveljanza tas-
suq konġunta u proġetti ta’ testijiet 
konġunti fl-Istati Membri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.

Emenda 733
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt fd (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fd) organizzazzjoni tal-qsim tal-
kompetenzi bejn l-Istati Membri fir-
rigward tas-sorveljanza tas-suq, il-korpi 
notifikati u l-evalwazzjonijiet kliniċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
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tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.

Emenda 734
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt fe (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fe) organizzazzjoni ta’ kampanji ta’
tagħrif u programmi ta’ verifika 
konġunti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.

Emenda 735
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt ff (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ff) ħolqien tal-prerekwiżiti biex tkun 
tista’ tiġi pprovduta opinjoni dwar talba 
ta’ klassifika fl-Anness VII għal apparat 
mediku speċifiku jew gruppi ta’ apparati 
mediċi skont l-Artikolu 41(3) fi żmien 6 
xhur;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.

Emenda 736
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt fg (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fg) ħolqien tal-prerekwiżiti biex tkun 
tista’ tiġi pprovduta opinjoni fuq talba 
mill-Kummissjoni fir-rigward tal-
klassifika ta’ apparat mediku speċifiku 
jew gruppi ta’ apparati mediċi skont l-
Artikolu 41(4);

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.

Emenda 737
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Artikolu 80 – paragrafu 1 – punt fh (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fh) żvilupp ta’ programm ta’ qafas għal
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sorveljanza wara l-kummerċjalizzazzjoni

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-MDCG għandu jkollu rwol ċentrali għat-titjib tas-sikurezza tal-pazjenti. Dan jeħtieġ 
deskrizzjoni dettaljata u speċifikazzjoni tar-responsabbiltajiet kif imqabbla mal-abbozz tal-
proposta inkluż li r-rekwiżiti bażiċi u l-istandards tal-apparat iridu jikkonformaw mal-
progress tekniku. Aspett importanti ieħor għas-sistema hija s-sorveljanza tas-suq wara t-
tqegħid fis-suq. Riżorsi finanzjarji u ta’ persunal limitati jitolbu koordinazzjoni u 
kooperazzjoni mtejba tal-Istati Membri.

Emenda 738
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 80a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a

Il-Bord Xjentifiku Konsultattiv

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
tipprovdi l-appoġġ loġistiku għal Bord 
Xjentifiku Konsultattiv magħmul minn 
mhux aktar minn 15-il espert xjentifiku 
u/jew kliniku fil-qasam tal-apparati 
mediċi, maħtura fil-kapaċità personali 
tagħhom mill-MDCG.
2. Meta taħtar dawn l-esperti, il-
Kummissjoni għandha tiżgura kopertura 
wiesgħa, xierqa u bbilanċjata tad-
dixxiplini mediċi rilevanti għall-apparati 
mediċi, il-pubblikazzjoni ta’ kull interess 
li jista’ jaffettwa t-twettiq tal-ħidma 
tagħhom u l-iffirmar ta’ klawsola ta’
kunfidenzjalità. Il-Bord Xjentifiku 
Konsultattiv jista’ jistabbilixxi fir-
responsabilità tiegħu panels ta’ esperti 
għal dixxiplini mediċi speċifiċi. Il-
Kummissjoni jew l-MDCG jistgħu jitolbu 
lill-Bord Xjentifiku Konsultattiv li 
jipprovdi parir xjentifiku dwar kwalunkwe 
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kwistjoni relatata mal-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament
3. Il-Bord Xjentifiku Konsultattiv għandu 
jaħtar President wieħed u viċi President 
wieħed minn fost il-membri tiegħu għal 
perjodu ta’ tliet snin, li jiġġedded darba. 
F’sitwazzjonijiet ġustifikati b’mod dovut, 
il-maġġoranza tal-membri tista’ titlob 
għar-riżenja tal-President u/jew tal-viċi 
President.
4. Il-Bord Xjentifiku Konsultattiv għandu 
jistabbilixxi r-regoli ta’ proċedura tiegħu 
li, b’mod partikolari, għandhom 
jistabbilixxu proċeduri għal dan li ġej:
a) il-funzjonament tal-panel ta’ esperti;

b) il-ħatra u s-sostituzzjoni tal-President u 
l-viċi President tiegħu,
c) il-valutazzjoni xjentifika prevista fl-
Artikolu 44, inkluż f’każi ta’ urġenza,
Ir-regoli ta’ proċedura għandhom jidħlu 
fis-seħħ wara li tasal opinjoni favorevoli 
mill-Kummissjoni.

Or. en

Emenda 739
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għoti ta’ pariri xjentifiċi rigward l-
aħħar teknoloġija b’rabta ma’ apparat 
speċifiku, jew kategorija jew grupp ta’
apparati;

(b) l-għoti ta’ pariri xjentifiċi u assistenza 
teknika rigward id-definizzjoni tal-aħħar
teknoloġija b’rabta ma’ apparat speċifiku, 
jew kategorija jew grupp ta’ apparati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Formulazzjoni mtejba tat-test u definizzjoni aktar ċara tal-kompiti tal-laboratorji ta’
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Referenza

Emenda 740
Peter Liese

Proposta għal regolament
Artikolu 81 – paragrafu 2 – punt f

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(f) il-kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’
standards fil-livell internazzjonali;

(f) il-kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni (CTS) 
kif ukoll ta’ standards internazzjonali

Or. en

Ġustifikazzjoni

Laboratorji ta’ Referenza se jkollhom l-għarfien, l-esperjenza u l-ħiliet tekniċi xierqa biex 
jikkontribwixxu għall-iżvilupp ta’ CTS. Formulazzjoni mtejba tat-test.

Emenda 741
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-membri tal-MDCG u l-persunal tal-
laboratorji ta’ referenza tal-UE ma 
għandux ikollhom interessi finanzjarji jew 
interessi oħra fl-industrija tal-apparati 
mediċi, li jistgħu jaffettwaw l-imparzjalità 
tagħhom. Huma għandhom jieħdu l-
impenn li jaġixxu fl-interess tal-pubbliku u 
b’mod indipendenti. Huma għandhom 
jiddikjaraw kull interess dirett jew indirett 
li jista’ jkollhom fl-industrija tal-apparati 
mediċi u jaġġornaw din id-dikjarazzjoni 
meta jkun hemm bidliet rilevanti. Meta 
jintalab li jsir dan, id-dikjarazzjoni tal-
interessi għandha tkun aċċessibbli għall-
pubbliku. Dan l-Artikolu ma għandux 

1. Il-membri tal-MDCG u l-persunal tal-
laboratorji ta’ referenza tal-UE ma 
għandux ikollhom interessi finanzjarji jew 
interessi oħra fl-industrija tal-apparati 
mediċi jew fil-katina tal-provvista, li 
jistgħu jaffettwaw l-imparzjalità tagħhom. 
Huma għandhom jieħdu l-impenn li 
jaġixxu fl-interess tal-pubbliku u b’mod 
indipendenti. Huma għandhom jiddikjaraw 
kull interess dirett jew indirett li jista’
jkollhom fl-industrija tal-apparati mediċi
jew fil-katina tal-provvista u jaġġornaw 
din id-dikjarazzjoni meta jkun hemm 
bidliet rilevanti. Meta jintalab li jsir dan, 
id-dikjarazzjoni tal-interessi għandha tkun 
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japplika għar-rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet ta’ partijiet interessati li 
jipparteċipaw fis-sottogruppi tal-MDCG.

aċċessibbli għall-pubbliku. Dan l-Artikolu 
ma għandux japplika għar-rappreżentanti 
tal-organizzazzjonijiet ta’ partijiet 
interessati li jipparteċipaw fis-sottogruppi 
tal-MDCG.

Or. en

Emenda 742
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-membri tal-MDCG u l-persunal tal-
laboratorji ta’ referenza tal-UE ma 
għandux ikollhom interessi finanzjarji jew 
interessi oħra fl-industrija tal-apparati 
mediċi, li jistgħu jaffettwaw l-imparzjalità 
tagħhom. Huma għandhom jieħdu l-
impenn li jaġixxu fl-interess tal-pubbliku u 
b’mod indipendenti. Huma għandhom 
jiddikjaraw kull interess dirett jew indirett 
li jista’ jkollhom fl-industrija tal-apparati 
mediċi u jaġġornaw din id-dikjarazzjoni 
meta jkun hemm bidliet rilevanti. Meta 
jintalab li jsir dan, id-dikjarazzjoni tal-
interessi għandha tkun aċċessibbli għall-
pubbliku. Dan l-Artikolu ma għandux 
japplika għar-rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet ta’ partijiet interessati 
li jipparteċipaw fis-sottogruppi tal-
MDCG.

1. Il-membri tal-MDCG u l-persunal tal-
laboratorji ta’ referenza tal-UE ma 
għandux ikollhom interessi finanzjarji jew 
interessi oħra fl-industrija tal-apparati 
mediċi, li jistgħu jaffettwaw l-imparzjalità 
tagħhom. Huma għandhom jieħdu l-
impenn li jaġixxu fl-interess tal-pubbliku u 
b’mod indipendenti. Huma għandhom 
jiddikjaraw kull interess dirett jew indirett 
li jista’ jkollhom fl-industrija tal-apparati 
mediċi u jaġġornaw din id-dikjarazzjoni 
meta jkun hemm bidliet rilevanti. Id-
dikjarazzjoni tal-interessi għandha tkun
disponibbli għall-pubbliku fuq il-websajt 
tal-Kummissjoni Ewropea.

Or. en

Emenda 743
Michèle Rivasi

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-membri tal-MDCG u l-persunal tal-
laboratorji ta’ referenza tal-UE ma 
għandux ikollhom interessi finanzjarji jew 
interessi oħra fl-industrija tal-apparati 
mediċi, li jistgħu jaffettwaw l-imparzjalità 
tagħhom. Huma għandhom jieħdu l-
impenn li jaġixxu fl-interess tal-pubbliku u 
b’mod indipendenti. Huma għandhom 
jiddikjaraw kull interess dirett jew indirett 
li jista’ jkollhom fl-industrija tal-apparati 
mediċi u jaġġornaw din id-dikjarazzjoni 
meta jkun hemm bidliet rilevanti. Meta 
jintalab li jsir dan, id-dikjarazzjoni tal-
interessi għandha tkun aċċessibbli għall-
pubbliku. Dan l-Artikolu ma għandux 
japplika għar-rappreżentanti tal-
organizzazzjonijiet ta’ partijiet interessati li 
jipparteċipaw fis-sottogruppi tal-MDCG.

1. Il-membri tal-MDCG u l-persunal tal-
laboratorji ta’ referenza tal-UE ma 
għandux ikollhom interessi finanzjarji jew 
interessi oħra fl-industrija tal-apparati 
mediċi, li jistgħu jaffettwaw l-imparzjalità 
tagħhom. Huma għandhom jieħdu l-
impenn li jaġixxu fl-interess tal-pubbliku u 
b’mod indipendenti. Huma għandhom 
jiddikjaraw kull interess dirett jew indirett 
li jista’ jkollhom fl-industrija tal-apparati 
mediċi u jaġġornaw din id-dikjarazzjoni 
meta jkun hemm bidliet rilevanti. Id-
dikjarazzjoni tal-interessi għandha tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku. Dan il-
Paragrafu ma għandux japplika għar-
rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet ta’
partijiet interessati li jipparteċipaw fis-
sottogruppi tal-MDCG.

Or. en

Emenda 744
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti u l-partijiet terzi l-oħra 
mistiedna mill-MDCG fuq bażi ta’ każ 
b’każ għandhom jintalbu jiddikjaraw l-
interessi tagħhom fil-kwistjoni 
konċernata.

2. Rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet 
tal-partijiet interessati li jipparteċipaw fis-
sottogruppi tal-MDCG għandhom 
jiddikjaraw kull interess dirett jew indirett 
li jista’ jkollhom fl-industrija tal-apparati 
mediċi u jaġġornaw din id-dikjarazzjoni 
kull meta sseħħ bidla rilevanti. Id-
dikjarazzjoni tal-interessi għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku fuq il-websajt 
tal-Kummissjoni Ewropea. Dan 
m’għandux japplika għar-rappreżentanti 
tal-industrija tal-apparati mediċi.
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Or. en

Emenda 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-esperti u l-partijiet terzi l-oħra 
mistiedna mill-MDCG fuq bażi ta’ każ 
b’każ għandhom jintalbu jiddikjaraw l-
interessi tagħhom fil-kwistjoni konċernata.

2. L-esperti u l-partijiet terzi l-oħra 
mistiedna mill-MDCG fuq bażi ta’ każ 
b’każ għandhom jiddikjaraw l-interessi 
tagħhom fil-kwistjoni konċernata u d-
dikjarazzjoni tal-interessi tagħhom 
għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku 
b’mod permanenti.

Or. en

Emenda 746
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 82a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82a

Pariri Xjentifiċi

1. Il-Kummissjoni għandha tiffaċilita l-
aċċess għall-manifatturi ta’ apparati 
innovattivi rigward il-valutazzjoni 
xjentifika stipulata fl-Artikolu 44 lejn 
parir xjentifiku pprovdut mill-Bord 
Xjentifiku Konsultattiv jew minn 
laboratorju ta’ referenza tal-UE għal 
informazzjoni rigward il-kriterji għal 
valutazzjoni xierqa tal-konformità ta’
apparat, b’mod partikolari fir-rigward 
tad-dejta klinika meħtieġa għall-
valutazzjoni klinika.
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2. Il-parir xjentifiku pprovdut mill-Bord 
Xjentifiku Konsultattiv jew minn 
laboratorju ta’ referenza tal-UE ma 
għandux ikun vinkolanti.
3. Il-Kummissjoni għandha tippubblika 
sommarji tal-parir xjentifiku msemmi fil-
paragrafu 1, sakemm l-informazzjoni 
kummerċjali kollha ta’ natura 
kunfidenzjali tkun ġiet imħassra.

Or. en

Emenda 747
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha 
biex jinkoraġġixxu l-istabbiliment ta’
reġistri għal tipi speċfiċi ta’ apparati, biex 
jiġbru l-esperjenza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni relatata mal-użu ta’
kull apparat bħal dan. Tali reġistri 
għandhom jikkontribwixxu għall-
evalwazzjoni indipendenti tas-sikurezza u 
l-prestazzjoni fuq terminu twil tal-apparati.

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha 
biex jinkoraġġixxu l-istabbiliment ta’
apparati mediċi, biex jiġbru l-esperjenza ta’
wara l-kummerċjalizzazzjoni relatata mal-
użu ta’ kull apparat bħal dan. Tali reġistri 
għandhom jikkontribwixxu għall-
evalwazzjoni indipendenti tas-sikurezza u 
l-prestazzjoni fuq terminu twil tal-apparati
u għat-traċċabbiltà ta’ apparati bħal 
dawn.

Or. en

Emenda 748
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni u l-Istati Membri Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
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għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha 
biex jinkoraġġixxu l-istabbiliment ta’
reġistri għal tipi speċfiċi ta’ apparati, biex 
jiġbru l-esperjenza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni relatata mal-użu ta’
kull apparat bħal dan. Tali reġistri 
għandhom jikkontribwixxu għall-
evalwazzjoni indipendenti tas-sikurezza u 
l-prestazzjoni fuq terminu twil tal-apparati.

għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha 
biex jinkoraġġixxu l-istabbiliment ta’
reġistri koordinati u armonizzati għal tipi 
speċfiċi ta’ apparati, biex jiġbru l-
esperjenza ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni 
relatata mal-użu ta’ kull apparat bħal dan. 
Tali reġistri għandhom jikkontribwixxu 
għall-evalwazzjoni indipendenti tas-
sikurezza u l-prestazzjoni fuq terminu twil 
tal-apparati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-iżvilupp ta’ tali reġistri għandu jiġi kkoordinat u armonizzat sabiex tiġi evitata ġabra 
enormi ta’ dejta ta’ użu limitat u biex jiġi żgurat li r-riżorsi utilizzati fl-iżvilupp tar-reġistri 
huma użati b’mod effiċjenti.  Jekk ir-reġistri huma organizzati b’mod koordinat u armonizzat 
biss, dawn jistgħu jiġu analizzati flimkien u jipprovdu tagħrif siewi ta’ sikurezza wara l-
kummerċjalizzazzjoni.

Emenda 749
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 86 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara 
għall-possibbiltà għall-Istati Membri li 
jimponu tariffa għall-attivitajiet stipulati 
f’dan ir-Regolament, b’kundizzjoni li l-
livell tat-tariffi jkun stabbilit b’mod 
trasparenti u fuq il-bażi tal-prinċipji tal-
irkupru tal-ispejjeż. Huma għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra tal-anqas tliet xhur qabel bl-
istruttura u l-livell tat-tariffi li jkunu se jiġu 
adottati.

Dan ir-Regolament għandu jkun bla ħsara 
għall-possibbiltà għall-Istati Membri li 
jimponu tariffa għall-attivitajiet stipulati 
f’dan ir-Regolament, b’kundizzjoni li l-
livell tat-tariffi jkun stabbilit b’mod 
trasparenti u fuq il-bażi tal-prinċipji tal-
irkupru tal-ispejjeż. Huma għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra tal-anqas tliet xhur qabel bl-
istruttura u l-livell tat-tariffi li jkunu se jiġu 
adottati. L-istruttura u l-livell tat-tariffi 
għandhom ikunu disponibbli għall-
pubbliku meta jintalbu.

Or. en
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Emenda 750
Andrés Perelló Rodríguez

Proposta għal regolament
Artikolu 87 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
dispożizzjonijiet dwar il-penali li japplikaw 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
ikunu implimentati. Il-penali pprovduti 
jistgħu jkunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. L-Istati Membri għandhom 
jinnottifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa [3 xhur qabel id-data tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament] u 
għandhom jinnotifikawha minnufih b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
dispożizzjonijiet dwar il-penali li japplikaw 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
ikunu implimentati. Il-penali pprovduti 
jistgħu jkunu effettivi, proporzjonati u 
dissważivi. In-natura dissważiva tal-
penali għandha tiġi stabbilita skont il-
qligħ li jsir bħala konsegwenza tal-ksur li 
jseħħ. L-Istati Membri għandhom 
jinnottifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-
Kummissjoni sa [3 xhur qabel id-data tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament] u 
għandhom jinnotifikawha minnufih b’kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 751
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Is-setgħa biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 2(2) u 3, 4(5), 8(2), 
17(4), 24(7), 25(7), 29(2), 40(2), 41(4), 
42(11), 45(5), 51(7), 53(3), 74(4) u 81(6) 
għandha tingħata lill-Kummissjoni 
soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati 

1. Is-setgħa biex jiġu adottati l-atti delegati 
msemmijin fl-Artikoli 2(2) u 3, 4(5), 8(2), 
17(4), 24(7), 25(7), 29(2), 40(2), 74(4) u 
81(6) għandha tingħata lill-Kummissjoni 
soġġetta għall-kundizzjonijiet stipulati 
f’dan l-Artikolu.
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f’dan l-Artikolu.

Or. fr

Emenda 752
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, fl-abbozzar tal-
atti delegati, tfittex il-parir tal-MDCG. 

Or. en

Emenda 753
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2(2) u (3), 4(5), 8(2), 17(4), 24(7), 
25(7), 29(2), 40(2), 41(4), 42(11), 45(5), 
51(7), 53(3), 74(4) u 81(6) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu 
indeterminat ta’ żmien wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

2. Id-delegazzjoni tas-setgħa msemmija fl-
Artikoli 2(2) u (3), 4(5), 8(2), 17(4), 24(7), 
25(7), 29(2), 40(2), 74(4) u 81(6) għandha 
tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu 
indeterminat ta’ żmien wara d-dħul fis-
seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Or. fr

Emenda 754
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Artikolu 89 – paragrafu 3



PE510.767v01-00 90/182 AM\936128MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(2)(3), 4(5), 8(2), 17(4), 24(7), 
25(7), 29(2), 40(2), 41(4), 42(11), 45(5), 
51(7), 53(3), 74(4) u 81(6) tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
sussegwenti li tkun speċifikata fiha. Hija 
ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ atti 
delegati diġà fis-seħħ.

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikoli 2(2)(3), 4(5), 8(2), 17(4), 24(7), 
25(7), 29(2), 40(2), 74(4) u 81(6) tista’ tiġi 
revokata fi kwalunkwe mument mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 
Deċiżjoni ta’ revoka ttemm id-delega tas-
setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din 
tidħol fis-seħħ fil-jum wara l-
pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal 
Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data 
sussegwenti li tkun speċifikata fiha. Hija 
ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ atti 
delegati diġà fis-seħħ.

Or. fr

Emenda 755
Gaston Franco

Proposta għal regolament
Artikolu 93 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Skont il-proċedura regolatorja msemmija 
fl-Artikolu 32(2), il-Kummissjoni tista’, 
fuq talba ta’ Stat Membru jew fuq 
inizjattiva tagħha stess, tadotta l-miżuri 
meħtieġa biex tiddetermina jekk prodott 
speċifiku jew grupp ta’ prodotti jaqgħux
fid-definizzjoni ta’ “prodott kożmetiku”.

Skont il-proċedura regolatorja msemmija 
fl-Artikolu 32(2), il-Kummissjoni tista’, 
fuq talba ta’ Stat Membru jew fuq 
inizjattiva tagħha stess, tadotta l-miżuri 
meħtieġa biex tiddetermina jekk prodott 
speċifiku jaqax fid-definizzjoni ta’
“prodott kożmetiku”. Il-Kumitat 
Permanenti dwar Prodotti Kożmetiċi u l-
partijiet interessati rilevanti għandhom 
jipprovdu appoġġ, pariri u l-għarfien 
espert lill-Kummissjoni dwar każijiet 
dubjużi kożmetiċi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwalifika ta’ prodott dubjuż kożmetiku hija profondament marbuta mal-valutazzjoni każ 
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b’każ ta’ prodott speċifiku, il-preżentazzjoni u l-pretensjonijiet tiegħu. L-isfond kulturali u l-
lingwa huma importanti fil-perċezzjoni nazzjonali ta’ prodott kożmetiku, u tal-pretensjonijiet 
tiegħu mill-konsumaturi u huma fatturi ewlenin fil-kwalifika ta’ prodott kożmetiku. Sabiex 
tieħu deċiżjonijiet infurmati tajjeb dwar l-istatus ta’ każijiet dubjużi kożmetiċi, il-Kummissjoni
teħtieġ li tingħata pariri minn esperti mill-Istati Membri u s-setturi konċernati.

Emenda 756
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Permezz ta’ deroga mid-
Direttivi 90/385/KEE u 93/42/KEE, korpi 
għall-valutazzjoni tal-konformità li 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament 
jistgħu jinħatru u jiġu notifikati qabel id-
data tal-applikazzjoni tiegħu. Korpi 
notifikati li jinħatru u jiġu notifikati 
b’konformità ma’ dan ir-Regolament 
jistgħu japplikaw il-proċeduri ta’
valutazzjoni tal-konformità stabbiliti f’dan 
ir-Regolament u joħorġu ċertifikati 
b’konformità ma’ dan ir-Regolament qabel 
id-data tal-applikazzjoni tiegħu.

4. Permezz ta’ deroga mid-
Direttivi 90/385/KEE u 93/42/KEE, korpi 
għall-valutazzjoni tal-konformità li 
jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament 
jistgħu jinħatru u jiġu notifikati qabel id-
data tal-applikazzjoni tiegħu. Korpi 
notifikati li jinħatru u jiġu notifikati 
b’konformità ma’ dan ir-Regolament 
jistgħu japplikaw il-proċeduri ta’
valutazzjoni tal-konformità stabbiliti f’dan 
ir-Regolament u joħorġu ċertifikati 
b’konformità ma’ dan ir-Regolament qabel 
id-data tal-applikazzjoni tiegħu, jekk ikun 
żgurat li huma infurzati atti ddelegati u 
implimentattivi rilevanti.

Or. de

Emenda 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Artikolu 94 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Apparati li jagħmlu parti mill-kamp ta’
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament
b’konformità mal-punt (e) tal-
Artikolu 1(2) li tqiegħdu fis-suq b’mod 

7. Apparati tal-klassi IIb u tal-klassi III li 
jagħmlu parti mill-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament li tqiegħdu fis-suq 
b’mod legali jew iddaħlu fis-servizz
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legali jew iddaħlu fis-servizz b’konformità 
mar-regoli fis-seħħ fl-Istati Membri qabel 
l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament
jistgħu jkomplu jitqiegħdu fis-suq u 
jiddaħlu fis-servizz fl-Istati Membri 
kkonċernati.

b’konformità mar-regoli fis-seħħ fl-Istati 
Membri qabel l-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament u li diġà qegħdin fuq is-suq 
għandhom ikunu soġġetti għal 
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq kif 
imsemmi fl-Artikolu 41. F’perjodu 
tranżitorju ta’ sitt xhur wara d-data li dan 
ir-Regolament jidħol fis-seħħ, il-
manifatturi jew l-entità responsabbli għat-
tqegħid tal-apparati fis-suq għandhom 
jirrapportaw lill-korp tal-awtorizzazzjoni 
ċentralizzat jew deċentralizzat - kif 
applikabbli - l-apparati mediċi tal-klassi 
IIb u tal-klassi III li huma jkunu qiegħdu 
fis-suq, flimkien mar-riżultati tal-
proċedura tal-valutazzjoni ta’ konformità 
sabiex dawn jitħallew ikomplu jitqiegħdu 
fis-suq għal perjodu ta’ ħames snin mid-
data li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ.
Ladarba dan il-perjodu jkun skada, dawn 
ma jistgħux jibqgħu jitqiegħdu fis-suq 
sakemm awtorizzazzjoni ma tkunx 
sadanittant ingħatat jew ma tkunx ġiet 
ippreżentata applikazzjoni għall-għoti tal-
awtorizzazzjoni.
L-apparati l-oħra kollha li jaqgħu fil-
kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament li tqiegħdu fis-suq b’mod 
legali jew iddaħlu fis-servizz b’konformità 
mar-regoli fis-seħħ fl-Istati Membri qabel 
l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament li 
diġà qegħdin fis-suq jistgħu jkomplu 
jitqiegħdu fis-suq u jiddaħlu fis-servizz fl-
Istati Membri kkonċernati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sa issa, apparati mediċi ta’ riskju għoli setgħu jitqiegħdu fis-suq sempliċiment abbażi ta’
proċedura tal-valutazzjoni ta’ konformità mwettqa minn korp notifikat ikkummissjonat mill-
manifattur, li f’xi każijiet wasslet għal diżastri fis-saħħa. Ladarba dan ir-Regolament jidħol 
fis-seħħ, m’għandux ikun hemm standards doppji għal dawk l-apparati, skont meta jkunu 
daħlu fis-suq.
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Emenda 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Artikolu 97 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-Artikolu 25(2) u (3) u l-
Artikolu 45(4) għandhom japplikaw minn 
[18-il xahar wara d-data tal-applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2];

(a) L-Artikolu 25(2) u (3) u l-Artikolu 
45(4) għandhom japplikaw minn [18-il 
xahar wara d-data tal-applikazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 2] sakemm is-
sistema elettronika rilevanti tkun ġiet 
ivvalidata u qed tiġi operata;

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-obbligu biex tiddaħħal dejta fis-sistema elettronika jista’ jiġi ssodisfat biss jekk is-sistemi 
(Is-sistema elettronika dwar ir-reġistrazzjoni ta’ apparati u l-operaturi ekonomiċi /Is-sistema 
elettronika għall-ġbir u l-proċess ta’ informazzjoni dwar iċ-ċertifikati maħruġa minn korpi 
notifikati) ikunu lesti u operattivi fiż-żmien dovut.

Emenda 759
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti I – punt 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) inaqqas kemm jista’ jkun ir-riskji li 
jkun għad baqa’ billi jieħu miżuri ta’
protezzjoni adegwati, inklużi allarmi; kif 
ukoll

(c) inaqqas kemm jista’ jkun ir-riskji li 
jkun għad baqa’ billi jieħu miżuri ta’
protezzjoni adegwati, inklużi allarmi;
għaldaqstant, għandu jikkunsidra l-aħħar 
għodda u kunċetti żviluppati fil-
valutazzjoni tal-periklu u tar-riskju 
bbażati fuq mudelli rilevanti għall-
bniedem, mogħdijiet ta’ tossiċità, 
mogħdijiet ta’ riżultat avvers u t-
tossikoloġija bbażata fuq evidenza; kif 
ukoll

Or. en
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Ġustifikazzjoni

- Kif dikjarat mill-kumitati xjentifiċi tal-KE fid-dokument ta’ diskussjoni tagħhom 
“Nindirizzaw l-isfidi l-ġodda tal-Valutazzjoni tar-Riskju – Ott 2012: “Hija prevista bidla lejn 
l-użu ta’ aktar u aktar dejta umana dwar perturbazzjonijiet bijoloġikament sinifikanti fil-
mogħdijiet tat-tossiċità prinċipali”. Barra minn hekk, ir-reviżjoni tar-REACH aktar kmieni 
din is-sena (Frar 2013), ikkummentat bl-istess mod dwar dawn il-mekkaniżmi biex jiġu 
indirizzati aħjar l-isfidi ġodda għall-valutazzjoni tal-periklu u tar-riskju.

Emenda 760
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti I – punt 2 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) Punti a, b, c u d, hawn fuq, 
m’għandhomx inaqqsu l-ħtieġa għal 
investigazzjoni klinika u segwitu kliniku 
ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni sabiex 
jiġu indirizzati b’mod adegwat ir-riskji, il-
perikli u l-prestazzjoni tal-apparati.

Or. en

Emenda 761
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 7 – punt 7.1 – punt ba (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-kompatibilità fiżika bejn il-parts 
tal-apparati tal-manifatturi differenti li 
jikkonsistu f’aktar minn aktar minn parti 
waħda impjantabbli;

Or. en
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Emenda 762
Vittorio Prodi

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 7 – punt 7.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7.4. L-apparati għandhom ikunu ddisinnjati
u manifatturati b’tali mod li jnaqqsu kemm 
jista’ jkun u sa fejn ikun xieraq, ir-riskji 
miġjuba minn sustanzi li jistgħu jnixxu jew 
jillikjaw mill-apparat. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lis-sustanzi li huma 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni, b’konformità mal-Parti 3 tal-
Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar 
il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-
imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li 
jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE 
u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament
(KE) Nru 1907/2006, u lis-sustanzi li 
għandhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali li għalihom hemm evidenza 
xjentifika ta’ effetti serji probabbli għas-
saħħa tal-bniedem u li huma identifikati 
b’konformità mal-proċedura stipulata fl-
Artikolu 59 tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar 
ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi 
kimiċi (REACH). Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lir-
rakkomandazzjonijiet mill-Kumitati 
Xjentifiċi tal-KE (SCENIHR, SCCS u 
SCHER) dwar id-dokument ta’
diskussjoni tagħhom "Nindirizzaw l-isfidi 
ġodda għall-Valutazzjoni tar-Riskju - Ott 
2012" u r-reviżjoni tar-REACH (COM 
(2013) 49 finali – Frar 2013) li t-tnejn 
irrikonoxxew li "t-tossikoloġija għaddejja 
minn tranżizzjoni lejn approċċ aktar 
mekkanistiku, ibbażat fuq mogħdija, u 
ibbażat fuq iċ-ċelloli u fuq il-kompjuter li 
jivvaluta l-modalità tossika ta’ azzjoni ta’
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sustanza".

Or. en

Emenda 763
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 7 – punt 7.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7.4. L-apparati għandhom ikunu ddisinnjati
u manifatturati b’tali mod li jnaqqsu kemm 
jista’ jkun u sa fejn ikun xieraq, ir-riskji 
miġjuba minn sustanzi perikolużi. Sustanzi
li huma karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew 
tossiċi għar-riproduzzjoni, b’konformità 
mal-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament
(KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta’ Diċembru 2008 dwar il-
klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ 
tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u 
jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 
1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament
(KE) Nru 1907/2006, għandhom 
jitneħħew f’fażijiet fuq perjodu ta’ 5 snin 
mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, 
sakemm ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi aktar sikuri. Fil-każ li ma 
jeżistu l-ebda alternattivi aktar sikuri, l-
apparat mediku għandu jiġi ttikkettat u l-
manifattur għandu jipprovdi 
ġustifikazzjoni speċifika għall-użu ta’
dawn is-sustanzi rigward il-konformità 
mar-rekwiżiti ġenerali ta’ sikurezza u ta’
prestazzjoni, b’mod partikolari fir-rigward 
ta’ dan il-paragrafu, id-dokumentazzjoni 
teknika u, fi ħdan l-istruzzjonijiet għall-
użu, informazzjoni dwar ir-riskji residwi 
għal gruppi ta’ pazjenti u, jekk ikun 
applikabbli, dwar miżuri xierqa ta’
prekawzjoni. Apparati li fihom sustanzi li
għandhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali li jiġu f’kuntatt mal-ġisem tal-
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pazjenti u li għalihom hemm evidenza 
xjentifika ta’ effetti serji probabbli għas-
saħħa tal-bniedem u li huma identifikati 
b’konformità mal-proċedura stipulata fl-
Artikolu 59 tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar 
ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi 
kimiċi (REACH), jew huma interferenti 
endokrinali magħrufa jew preżunti skont 
ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
(2013/.../UE) dwar il-kriterji għall-
identifikazzjoni ta’ Interferenti 
Endokrinali, għandhom jitneħħew 
f’fażijiet fuq perjodu ta’ 5 snin mid-dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, sakemm 
ma jkunux disponibbli sustanzi 
alternattivi aktar sikuri. Fil-każ li ma 
jeżistu l-ebda alternattivi aktar sikuri, l-
apparat mediku għandu jiġi ttikkettat u l-
manifattur għandu jipprovdi 
ġustifikazzjoni speċifika għall-użu ta’
dawn is-sustanzi fir-rigward tal-
konformità mar-rekwiżiti ġenerali ta’
sikurezza u l-prestazzjoni, partikolarment 
ir-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu, id-
dokumentazzjoni teknika u, fl-
istruzzjonijiet dwar l-użu, l-informazzjoni 
dwar ir-riskji li jkun għad baqa’ għall-
gruppi ta’ pazjenti u, jekk ikun 
applikabbli, dwar miżuri xierqa ta’
prekawzjoni.

Or. en

Emenda 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 7 – punt 7.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.4. L-apparati għandhom ikunu ddisinnjat
u manifatturati b’tali mod li jnaqqsu kemm 

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tillimita l-attenzjoni speċjali li għandha tingħata lill-interferenti endokrinali għal 
dawk identifikati mir-REACH. Dan huwa restrittiv wisq. Il-kriterji tal-Kummissjoni li ġejjin 
dwar l-interferenti endokrinali, pereżempju, għandhom jiġu kkunsidrati wkoll.

Emenda 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 7 – punt 7.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.4. L-apparati għandhom ikunu ddisinnjat
u manifatturati b’tali mod li jnaqqsu kemm 
jista’ jkun u sa fejn ikun xieraq, ir-riskji 

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

miġjuba minn sustanzi li jistgħu jnixxu jew 
jillikjaw mill-apparat. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lis-sustanzi li huma 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni, b’konformità mal-Parti 3 tal-
Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar 
il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-
imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li 
jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE 
u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament
(KE) Nru 1907/2006, u lis-sustanzi li 
għandhom proprjetajiet li jfixklu s-sistema 
endokrinali li għalihom hemm evidenza 
xjentifika ta’ effetti serji probabbli għas-
saħħa tal-bniedem jew li huma identifikati 
b’konformità mal-proċedura stipulata fl-
Artikolu 59 tar-Regolament (KE) 
Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar 
ir-reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta’ sustanzi 
kimiċi (REACH), jew huma interferenti 
endokrinali magħrufa jew preżunti skont 
ir-Rakkomandazzjoni tal-
Kummissjoni (2013/.../UE) dwar il-kriterji 
għall-identifikazzjoni ta’ interferenti 
endokrinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhuwiex xieraq li wieħed jorbot l-identifikazzjoni ta’ interferenti endokrinali (Eds) mal-
Artikolu 59 tar-REACH, peress li din mhix lista komprensiva ta’ EDs. L-identifikazzjoni bħala 
ED taħt ir-REACH, li hija proċess bil-mod ħafna (s’issa seħħet biss għal numru żgħir ħafna 
ta’ sustanzi) u li ssegwi loġika differenti (lista ta’ kandidati), għandha tkun biss għażla 
waħda. Attwalment, il-Kummissjoni qiegħda fil-proċess li tistabbilixxi l-kriterji għall-
idenfikazzjoni tal-EDs u r-rakkomandazzjoni futura għandha tipprovdi referenza adegwata.

Emenda 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 7 – punt 7.4 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Jekk l-apparati, jew partijiet minnhom, li 
huma fil-mira

L-apparati, jew partijiet minnhom, li huma 
fil-mira

Or. en

(AT4AM taqsam b’mod artifiċjali dan is-subparagrafu f’diversi partijiet (minħabba l-punti 
bulit li jsegwu t-test ta’ hawn fuq). Din l-emenda għandha tinqara flimkien mal-emenda mill-
istess awturi għall-parti prinċipali ta’ dan is-subparagrafu wara l-punti bulit (li mhux  qed 

jiġi propost li jinbidlu).)

Ġustifikazzjoni

Il-bidu ta’ dan is-subparagrafu jeħtieġ li jiġi modifikat f’konformità mas-suġġeriment tal-
emenda interkonnessa biex ikun hemm ċaqliq minn dispożizzjoni ta’ tikkettar ta’ ċerti ftalati 
tas-CMR għal projbizzjoni tas-sustanzi CMR u dawk tal-ED, sakemm ma tkunx disponibbli l-
ebda alternattiva oħra.

Emenda 767
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 7 – punt 7.4 – paragrafu 1 – inċiż 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 li jinkludu, f’konċentrazzjoni ta’ 0.1 % 
jew aktar bil-massa tal-materjal 
plastiċizzat, ftalati li huma klassifikati 
bħala kanċinoġeniċi, mutaġeniċi jew 
tossiċi għar-riproduzzjoni tal-
kategorija 1A jew 1B b’konformità mal-
Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament 
(KE) Nru 1272/2008, dawn l-apparati
għandhom jiġu ttikkettati fuq l-apparat 
innifsu u/jew fuq l-imballaġġ għal kull 
unità jew, fejn xieraq, fuq l-imballaġġ tal-
bejgħ bħala apparati li għandhom il-ftalati. 
Jekk l-użu maħsub tat-tali apparat 
jinkludi t-trattament tat-tfal jew it-
trattament ta’ nisa tqal jew li qed 
ireddgħu, il-manifattur għandu jipprovdi 

li jinkludu, f’konċentrazzjoni ta’ 0.1 % jew 
aktar bil-massa tal-materjal plastiċizzat, 
ftalati, dawn is-sustanzi għandhom jiġu 
ttikkettati fuq l-apparat innifsu u/jew fuq l-
imballaġġ għal kull unità jew, fejn xieraq, 
fuq l-imballaġġ tal-bejgħ bħala apparati li 
għandhom il-ftalati, li jitneħħew f’fażijiet 
fuq perjodu ta’ 5 snin mid-dħul fis-seħħ 
ta’ dan ir-Regolament, sakemm ma 
jkunux disponibbli sustanzi alternattivi 
aktar sikuri. Fil-każ li ma jeżistu l-ebda 
alternattivi aktar sikuri, l-apparati mediċi 
għandhom jiġu ttikkettati u l-manifattur
għandu jipprovdi ġustifikazzjoni speċifika 
għall-użu ta’ dawn is-sustanzi fir-rigward 
tal-konformità mar-rekwiżiti ġenerali tas-
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ġustifikazzjoni speċifika għall-użu ta’
dawn is-sustanzi fir-rigward tal-konformità 
mar-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni, partikolarment r-rekwiżiti ta’
dan il-paragrafu, fid-dokumentazzjoni 
teknika u, fl-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
informazzjoni dwar ir-riskji li jkun għad 
baqa’ għal dawn il-gruppi ta’ pazjenti u, 
jekk ikun applikabbli, dwar miżuri xierqa 
ta’ prekawzjoni.

sikurezza u l-prestazzjoni, partikolarment
ir-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu, fid-
dokumentazzjoni teknika u, fl-
istruzzjonijiet dwar l-użu, l-informazzjoni 
dwar ir-riskji li jkun għad baqa’ għal dawn 
il-gruppi ta’ pazjenti u, jekk ikun 
applikabbli, dwar miżuri xierqa ta’
prekawzjoni. Jekk l-użu maħsub tat-tali 
apparati jinkludi t-trattament tat-tfal jew 
it-trattament ta’ nisa tqal jew li qed 
ireddgħu, il-ftalati għandhom jiġu 
pprojbiti mill-1 ta’ Jannar 2017.

Or. en

Emenda 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 7 – punt 7.4 – paragrafu 1 – inċiż 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 li jinkludu, f’konċentrazzjoni ta’ 0.1 % 
jew aktar bil-massa tal-materjal 
plastiċizzat, ftalati li huma klassifikati 
bħala kanċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi 
għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1A jew 
1B b’konformità mal-Parti 3 tal-Anness VI 
tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008,
dawn l-apparati għandhom jiġu ttikkettati 
fuq l-apparat innifsu u/jew fuq l-
imballaġġ għal kull unità jew, fejn xieraq, 
fuq l-imballaġġ tal-bejgħ bħala apparati li 
għandhom il-ftalati. Jekk l-użu maħsub 
tat-tali apparat jinkludi t-trattament tat-
tfal jew it-trattament ta’ nisa tqal jew li 
qed ireddgħu, il-manifattur għandu 
jipprovdi ġustifikazzjoni speċifika għall-
użu ta’ dawn is-sustanzi fir-rigward tal-
konformità mar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni, partikolarment 
r-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu, fid-
dokumentazzjoni teknika u, fl-
istruzzjonijiet dwar l-użu, l-informazzjoni 

li m’għandhomx jinkludu, 
f’konċentrazzjoni ta’ 0.1 % jew aktar bil-
massa kull materjal omoġenju, sustanzi li 
huma klassifikati bħala kanċinoġeniċi, 
mutaġeniċi jew tossiċi għar-riproduzzjoni 
tal-kategorija 1A jew 1B b’konformità 
mal-Parti 3 tal-Anness VI tar-Regolament
(KE) Nru 1272/2008, jew sustanzi 
identifikati bħala interferenti endokrinali 
skont l-ewwel subparagrafu, sakemm il-
manifattur ma jkunx jista’ juri li ma 
hemmx sustanzi aktar sikuri u xierqa jew
apparati mingħajr dawn is-sustanzi.
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dwar ir-riskji li jkun għad baqa’ għal 
dawn il-gruppi ta’ pazjenti u, jekk ikun 
applikabbli, dwar miżuri xierqa ta’
prekawzjoni.

Meta l-manifattur jkun jista’ juri li 
m’hemmx sustanzi aktar sikuri adegwati 
jew apparati mingħajr dawn is-sustanzi, 
dawn l-apparati għandhom jiġu ttikkettati 
fuq l-apparat innifsu u/jew fuq l-
imballaġġ għal kull unità jew, fejn xieraq, 
fuq l-imballaġġ tal-bejgħ bħala apparati li 
għandhom sustanzi li huma kklassifikati 
bħala karċinoġeni, mutaġeni jew tossiċi 
għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1A 
jew 1B jew sustanzi identifikati bħala 
interferenti endokrinali. Il-manifattur 
għandu jipprovdi ġustifikazzjoni speċifika 
għall-użu ta’ dawn is-sustanzi fir-rigward 
tal-konformità mar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni, partikolarment 
ir-rekwiżiti ta’ dan il-paragrafu, fid-
dokumentazzjoni teknika u, fl-
istruzzjonijiet dwar l-użu, l-informazzjoni 
dwar ir-riskji li jkun għad baqa’ għal 
pazjenti u, jekk ikun applikabbli, dwar 
miżuri xierqa ta’ prekawzjoni.

Or. en

(Marbuta mal-emenda mill-istess awturi għall-ewwel tmien kelmiet ta’ dan is-subparagrafu 
(aberrazzjoni AT4AM).)

Ġustifikazzjoni

Is-sustanzi CMR huma pprojbiti fil-prodotti kożmetiċi u l-ftalati CMR huma pprojbiti fil-
ġugarelli. Restrizzjonijiet simili għandhom japplikaw għal apparat mediku fejn l-esponiment 
huwa inevitabbli, sakemm ma jkunx hemm alternattivi aktar sikuri. L-istess għandu japplika 
wkoll għal interferenti endokrinali magħrufa. Meta ma jkunx hemm alternattivi, il-manifatturi 
għandhom jittikkettaw l-apparati u jipprovdu ġustifikazzjoni speċifika fir-rigward tal-
konformità mad-dispożizzjonijiet tas-sikurezza għar-regolamentazzjoni tal-apparati għal 
kwalunkwe pazjent, mhux biss għal ċerti gruppi ta’ riskju.

Emenda 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 7 – punt 7.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.6. L-apparati għandhom ikunu ddisinjati 
u manifatturati b’tali mod li jnaqqsu sa 
livell minimu, ir-riskji relatati mad-daqs u 
l-proprjetajiet tal-partiċelli użati. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali meta l-apparati 
jkun fihom jew jikkonsistu minn 
nanomaterjal li jista’ jiġi rilaxxat fil-ġisem 
tal-pazjent jew tal-utent.

7.6. L-apparati għandhom ikunu ddisinjati 
u manifatturati b’tali mod li jnaqqsu sa 
livell minimu, ir-riskji relatati mad-daqs u 
l-proprjetajiet tal-partiċelli użati. Għandha 
tingħata attenzjoni speċjali meta l-apparati 
jkun fihom jew jikkonsistu minn 
nanomaterjal li jista’ jiġi rilaxxat fil-ġisem 
tal-pazjent jew tal-utent. Il-manifattur 
għandu jipprovdi evidenza speċifika li l-
użu tan-nanomaterjal jikkonforma mar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni fid-dokumentazzjoni teknika. 
L-evidenza speċifika għandha turi li qed 
tirreaġixxi għall-karatteristiċi speċifiċi 
tan-nanomaterjal. Il-manifattur għandu 
jipprovdi wkoll fl-istruzzjonijiet dwar l-
użu, l-informazzjoni dwar ir-riskji li jkun 
għad baqa’ għal pazjenti u, jekk ikun 
applikabbli, dwar miżuri xierqa ta’
prekawzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta jintużaw in-nanomaterjali fl-apparati mediċi, il-manifatturi għandhom jipprovdu 
evidenza speċifika għan-nanomaterjal konċernat li l-użu tiegħu jikkonforma mar-rekwiżiti 
ġenerali tas-sikurezza u l-prestazzjoni. L-evidenza għandha tindirizza b’mod ċar in-natura 
speċifika tan-nanomaterjal. Dan jiffaċilita l-applikazzjoni tal-valutazzjoni ta’ konformità l-
aktar severa kif previst skont l-Artikolu 19 u fil-Premessa 13.

Emenda 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 8 – punt 8.7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.7a. Il-manifatturi ta’ apparati mediċi 
għandhom jinnotifikaw lill-utenti 



PE510.767v01-00 104/182 AM\936128MT.doc

MT

tagħhom dwar il-livelli ta’ diżinfettar 
meħtieġa biex jiżguraw is-sikurezza tal-
pazjent u dwar il-metodi kollha 
disponibbli biex jinkisbu dawk il-livelli ta’
diżinfettar. Il-manifatturi għandhom 
jinħtieġu li jittestjaw l-apparati tagħhom 
bl-użu tal-metodi mfassla kollha biex 
jiżguraw is-sikurezza tal-pazjent u 
jiġġustifikaw kull deċiżjoni għal rifjut jew 
soluzzjoni, kemm billi juru li mhux 
effettiv jew billi juru li se jikkawża ħsara 
li tfixkel l-utilità tal-apparati tagħhom 
għal livell akbar b’mod sinifikanti minn 
soluzzjonijiet oħra li jirrakkomandaw 
huma stess.

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi jirrakkomandaw protokolli, metodi u soluzzjonijiet mingħajr ma jqisu b’mod 
xieraq l-effettività reali jew id-disponibbiltà tagħhom fis-suq rilevanti. F’ċerti każijiet, ir-
rakkomandazzjonijiet tal-manifatturi jiddikjaraw preferenzi bbażati fuq interessi industrijali 
aktar milli fuq konsiderazzjonijiet dwar is-sikurezza tal-pazjent.

Emenda 771
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-apparati li jinkorporaw sustanza li hija 
meqjusa li hi prodott mediċinali u l-
apparati magħmula minn sustanzi jew 
taħlita ta’ sustanzi maħsuba li jinġibdu 
man-nifs, jinxtammu jew jiġu 
amministrati mir-rektum jew mill-vaġina

9. L-apparati li jinkorporaw sustanza li hija 
meqjusa li hi prodott mediċinali

Or. de

Emenda 772
Dagmar Roth-Behrendt
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Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 9 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. L-apparati li jinkorporaw sustanza li hija 
meqjusa li hi prodott mediċinali u l-
apparati magħmula minn sustanzi jew 
taħlita ta’ sustanzi maħsuba li jinġibdu 
man-nifs, jinxtammu jew jiġu 
amministrati mir-rektum jew mill-vaġina

9. L-apparati li jinkorporaw sustanza li hija 
meqjusa li hi prodott mediċinali

Or. en

Emenda 773
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 9 – punt 9.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.2. L-apparati huma magħmula minn 
sustanzi jew taħlita ta’ sustanzi li huma 
maħsuba li jinġibdu man-nifs, jinxtammu 
jew jiġu amministrati mir-rektum jew 
mill-vaġina u li jiġu assorbiti jew jixterdu 
fil-ġisem tal-bniedem għandhom 
jikkonformaw, b’analoġija, mar-rekwiżiti 
rilevanti stabbiliti fl-Anness I tad-
Direttiva 2001/83/KE.

imħassar

Or. en

Emenda 774
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 9 – punt 9.2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.2. L-apparati huma magħmula minn 
sustanzi jew taħlita ta’ sustanzi li huma 
maħsuba li jinġibdu man-nifs, jinxtammu 
jew jiġu amministrati mir-rektum jew 
mill-vaġina u li jiġu assorbiti jew jixterdu 
fil-ġisem tal-bniedem għandhom 
jikkonformaw, b’analoġija, mar-rekwiżiti 
rilevanti stabbiliti fl-Anness I tad-
Direttiva 2001/83/KE.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza ta’ dawn l-apparati hija żgurata mill-konformità ma’ standards armonizzati 
rikonoxxuti jew speċifikazzjonijiet tekniċi komuni. Għalhekk, it-talba għal konformità ma’
standards u protokolli analitiċi, farmakotossikoloġiċi u kliniċi fir-rigward tal-ittestjar ta’
prodotti mediċinali (Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE) mhux se tipprovdi kwalunkwe 
informazzjoni addizzjonali ta’ benefiċċju f’termini tas-sikurezza tal-pazjent.

Emenda 775
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 9 – punt 9.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.2. L-apparati huma magħmula minn 
sustanzi jew taħlita ta’ sustanzi li huma 
maħsuba li jinġibdu man-nifs, jinxtammu 
jew jiġu amministrati mir-rektum jew 
mill-vaġina u li jiġu assorbiti jew jixterdu 
fil-ġisem tal-bniedem għandhom 
jikkonformaw, b’analoġija, mar-rekwiżiti 
rilevanti stabbiliti fl-Anness I tad-
Direttiva 2001/83/KE.

imħassar

Or. de
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Emenda 776
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 9 – punt 9.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.2. L-apparati huma magħmula minn 
sustanzi jew taħlita ta’ sustanzi li huma 
maħsuba li jinġibdu man-nifs, jinxtammu 
jew jiġu amministrati mir-rektum jew 
mill-vaġina u li jiġu assorbiti jew jixterdu 
fil-ġisem tal-bniedem għandhom 
jikkonformaw, b’analoġija, mar-rekwiżiti 
rilevanti stabbiliti fl-Anness I tad-
Direttiva 2001/83/KE.

imħassar

Or. en

Emenda 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 9 – punt 9.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.2. L-apparati huma magħmula minn 
sustanzi jew taħlita ta’ sustanzi li huma 
maħsuba li jinġibdu man-nifs, jinxtammu 
jew jiġu amministrati mir-rektum jew 
mill-vaġina u li jiġu assorbiti jew jixterdu 
fil-ġisem tal-bniedem għandhom 
jikkonformaw, b’analoġija, mar-rekwiżiti 
rilevanti stabbiliti fl-Anness I tad-
Direttiva 2001/83/KE.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-referenza għall-Anness I tad-Direttiva 2001/83/KE hija żejda peress li prodotti mediċinali 
b’definizzjoni huma differenti fil-mekkaniżmu ta’ azzjoni minn apparati. Ir-referenza għall-
Anness I tad-Direttiva 2001/83/KE fir-rigward ta’ prodotti li mhumiex prodotti mediċinali 
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mhix xierqa kemm xjentifikament kif ukoll teknikament u twassal għal evalwazzjoni mhix 
adegwata.

Emenda 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 9 – punt 9.2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9.2. L-apparati huma magħmula minn 
sustanzi jew taħlita ta’ sustanzi li huma 
maħsuba li jinġibdu man-nifs, jinxtammu 
jew jiġu amministrati mir-rektum jew mill-
vaġina u li jiġu assorbiti jew jixterdu fil-
ġisem tal-bniedem għandhom 
jikkonformaw, b’analoġija, mar-rekwiżiti 
rilevanti stabbiliti fl-Anness I tad-
Direttiva 2001/83/KE.

9.2. L-apparati huma magħmula minn 
sustanzi jew taħlita ta’ sustanzi li huma 
maħsuba li jinġibdu man-nifs, jinxtammu 
jew jiġu amministrati mir-rektum jew mill-
vaġina u li t-teħid u t-tqassim tagħhom fil-
ġisem tal-bniedem huma intenzjonati biex 
jinkisbu l-effetti mixtieqa, għandhom 
jikkonformaw, b’analoġija, mar-rekwiżiti 
rilevanti stabbiliti fl-Anness I tad-
Direttiva 2001/83/KE.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Jekk it-teħid u t-tqassim ta’ prodott fil-ġisem tal-bniedem ma jkollux il-ħsieb li jinkiseb l-effett 
mediku speċifikat, mhumiex possibbli l-verifiki u l-istudji skont id-Direttiva 2001/83/KE dwar 
prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem.

Emenda 779
Dan Jørgensen

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 10 – punt 10.2 – punt a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(2a) Għandu jiġi promoss l-użu ta’ metodi 
li ma jinvovlux annimali. L-użu tal-
annimali għandu jiġi minimizzat u t-
testijiet fuq il-vertebrati għandhom isiru 
biss bħala l-aħħar tentattiv. Skont id-
Direttiva 2010/63/UE, it-testijiet fuq 
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annimali vertebrati għandhom jiġu 
sostitwiti, ristretti jew irfinuti. Għalhekk, 
nistiednu lill-Kummissjoni tistabbilixxi 
regoli sabiex jiġi evitat l-ittestjar doppju u 
d-duplikazzjoni ta’ testijiet u l-istudji fuq 
il-vertebrati għandhom jiġu pprojbit. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU.

Emenda 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 11 – punt 11.1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11.1a. L-istandardizzazzjoni tas-sistema 
ta’ konnessjoni għandha tkun uniformi 
biex ma tfixkilx il-prestazzjoni speċifika 
ta’ dawn l-apparati. In-nuqqas ta’
standardizzazzjoni tas-sistemi ta’
konnessjoni ma jiżgurax iżda jillimita l-
użu maħsub u ma jiżgurax id-dritt tal-
pazjent.

Or. it
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Emenda 781
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 11 – punt 11.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11.7. L-apparati għandhom ikunu ddisinjati 
u manifatturati b’tali mod li jiffaċilitaw ir-
rimi bla periklu tal-apparat u/jew ta’
kwalunkwe sustanzi ta’ skart mill-utent, il-
pazjent jew persuna oħra.

11.7. L-apparati għandhom ikunu ddisinjati 
u manifatturati b’tali mod li jiffaċilitaw ir-
rimi bla periklu tal-apparat, is-sustanzi li 
sar it-trattament bihom u/jew ta’
kwalunkwe sustanzi ta’ skart mill-utent, il-
pazjent jew persuna oħra, u fejn ikun 
possibbli u xieraq, l-apparat għandu jiġi 
ssostitwit b’apparat bi standard ogħla ta’
sikurezza. Għaldaqstant, għandu jitqies 
ukoll it-tnaqqis tal-perikli għall-pazjenti u 
l-utenti, li jistgħu jirriżultaw minn 
esponiment għall-materjal kimiku jew 
nukleari.

Or. de

Emenda 782
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 11 – punt 11.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

11.7. L-apparati għandhom ikunu ddisinjati 
u manifatturati b’tali mod li jiffaċilitaw ir-
rimi bla periklu tal-apparat u/jew ta’
kwalunkwe sustanzi ta’ skart mill-utent, il-
pazjent jew persuna oħra.

11.7. L-apparati għandhom ikunu ddisinjati 
u manifatturati b’tali mod li jiffaċilitaw ir-
rimi bla periklu tal-apparat u s-sustanzi li 
għalihom ġie espost l-apparat u/jew ta’
kwalunkwe sustanzi ta’ skart mill-utent, il-
pazjent jew persuna oħra u, fejn hu 
possibbli u xieraq, jiġu sostitwiti bl-użu ta’
apparati u metodi b’karatteristiċi mtejba 
ta’ sikurezza sabiex kemm jista’ jkun 
titnaqqas l-espożizzjoni ta’ pazjenti, utenti 
u persuni oħra għal sustanzi 
potenzjalment ta’ ħsara, bħal materjal 
kimiku jew nukleari.
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Or. en

Emenda 783
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 13 – punt 13.1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u 
manifatturati u ppakkjati b’tali mod li l-
esponiment ta’ pazjenti, utenti u persuni 
oħra għal kwalunkwe radjazzjoni mormija 
għandha titnaqqas kemm jista’ jkun u 
b’mod xieraq, b’mod kompatibbli mal-
għan maħsub, filwaqt li ma jkunx hemm 
restrizzjoni fuq l-applikazzjoni ta’ livelli 
speċifiċi xierqa għal għanijiet terapewtiċi u 
dijanjostiċi.

(a) L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u 
manifatturati u ppakkjati b’tali mod li l-
esponiment ta’ pazjenti, utenti u persuni 
oħra għal kwalunkwe radjazzjoni mormija 
għandha titnaqqas kemm jista’ jkun u 
b’mod xieraq, b’mod kompatibbli mal-
għan maħsub, u jekk ikun possibbli, dawn 
l-applikazzjonijiet jiġu ssostitwiti 
b’applikazzjonijiet bi standard ogħla ta’
sikurezza, filwaqt li ma jkunx hemm 
restrizzjoni fuq l-applikazzjoni ta’ livelli 
speċifiċi xierqa għal għanijiet terapewtiċi u 
dijanjostiċi.

Or. de

Emenda 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 13 – punt 13.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u 
manifatturati b’tali mod li l-esponiment ta’
pazjenti, utenti u persuni oħra għall-
emissjoni ta’ radjazzjoni mhux maħsuba, 
mifruxa jew imxerrda titnaqqas kemm 
jista’ jkun u kif xieraq.

L-apparati għandhom ikunu ddisinjati u 
manifatturati b’tali mod li l-esponiment ta’
pazjenti, utenti u persuni oħra għall-
emissjoni ta’ radjazzjoni mhux maħsuba, 
mifruxa jew imxerrda titnaqqas kemm 
jista’ jkun u kif xieraq, u fejn ikun 
possibbli, għandhom jintgħażlu metodi li 
jnaqqsu l-esponiment ta’ radjazzjoni 
għall-pazjenti, l-utenti u persuni oħra li 
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jistgħu jkunu affettwati.

Or. de

Emenda 785
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 13 – punt 13.4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Apparati maħsuba sabiex jarmu 
radjazzjoni jonizzanti għandhom ikunu 
ddisinjati u manifatturati b’tali mod li 
jiżguraw li, meta huwa possibbli, il-
kwantità, il-ġeometrija u d-distribuzzjoni
(jew kwalità) tar-radjazzjoni mormija tkun 
tista’ tiġi varjata u kkontrollata filwaqt li 
jiġi kkunsidrat l-użu maħsub.

(a) Apparati maħsuba sabiex jarmu 
radjazzjoni jonizzanti għandhom ikunu 
ddisinjati u manifatturati b’tali mod li 
jiżguraw li, meta huwa possibbli, il-
kwantità, il-ġeometrija u d-distribuzzjoni
(jew kwalità) tar-radjazzjoni mormija tkun 
tista’ tiġi varjata u kkontrollata filwaqt li 
jiġi kkunsidrat l-użu maħsub u jekk ikun 
possibbli, għandhom jintużaw l-apparati li 
jistgħu jikkontrollaw ir-radjazzjoni 
mormija fi kwalunkwe ħin waqt u wara t-
trattament.

Or. de

Emenda 786
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti II – punt 16 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. Protezzjoni kontra riskji mekkaniċi u 
termali

16. Protezzjoni kontra r-riskji li jiġu 
kkawżati mill-apparati li huma 
intenzjonati mill-manifatturi biex 
ikollhom sistema ta’
awtoesperimentazzjoni

Or. de
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Emenda 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 19 – punt 19.1 – paragrafu 1 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) L-isem tal-prodott m’għandux jalludi 
għall-isem ta’ prodott mediċinali, prodott 
bijoċidali, prodott kosmetiku jew 
suppliment tad-dieta.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Fis-suq jistgħu jinstabu bosta eżempji fejn l-ismijiet ta’ prodotti mediċinali huma identiċi 
għall-isem ta’ mediċina jew għandhom parti kbira mill-isem ta’ mediċina. Fil-każ ta’
diżinfettanti, il-prodotti ħafna drabi jingħataw isem identiku għal mediċini u prodotti 
bijoċidali. Id-dispożizzjonijet li jikkonċernaw prodotti mediċinali s’issa naqsu milli jirregolaw 
b’mod adegwat din il-kwistjoni. Għaldaqstant, sabiex jiġi żgurat li l-prodotti jintużaw b’mod 
sikur u li l-konsumaturi ma jiġux imqarrqa, din il-kwistjoni għandha tiġi ċċarata bir-reqqa.

Emenda 788
Gilles Pargneaux

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 19 – punt 19.1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tikketti għandhom ikunu provduti 
f’format li jista’ jinqara mill-bniedem iżda 
jistgħu jiġu fornuti minn forom li jistgħu 
jinqraw mill-magna, bħall-identifikazzjoni 
bil-frekwenza tar-radju (RFID) jew bar 
codes.

(d) It-tikketti għandhom ikunu provduti 
f’format li jista’ jinqara mill-bniedem u 
jridu jiġu fornuti minn forom li jistgħu 
jinqraw mill-magna, bħall-identifikazzjoni 
bil-frekwenza tar-radju (RFID) jew bar 
codes.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

It-tikketti tal-apparat mediku jrid ikun fihom kemm format li jista’ jinqara mill-bniedem u kif 
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ukoll format ieħor li jista’ jinqara mill-magni, sabiex ma jkunx diffiċli li jiġi rreġistrat l-
identifikatur uniku.

Emenda 789
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 19 – punt 19.1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tikketti għandhom ikunu provduti 
f’format li jista’ jinqara mill-bniedem iżda 
jistgħu jiġu fornuti minn forom li jistgħu 
jinqraw mill-magna, bħall-identifikazzjoni 
bil-frekwenza tar-radju (RFID) jew bar 
codes.

(d) It-tikketti għandhom ikunu provduti 
f’format li jista’ jinqara mill-bniedem u 
għandhom jiġu fornuti minn forom li 
jistgħu jinqraw mill-magna, bħall-
identifikazzjoni bil-frekwenza tar-radju
(RFID) jew bar codes.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tikketti tal-apparati mediċi għandhom ikunu inkorporati kemm f’format li jista’ jinqara mill-
bniedem kif ukoll f’format li jista’ jinqara mill-magna, minħabba li f’ħafna każijiet bil-format 
li jista’ jinqara minn magna t-tikketta tista’ tiġi skanjata b’aktar ħeffa u b’aktar preċiżjoni u 
l-identifikatur uniku jista’ jiġi rreġistrat b’dan il-mod.

Emenda 790
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 19 – punt 19.1 – paragrafu 1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) It-tikketti għandhom ikunu provduti 
f’format li jista’ jinqara mill-bniedem iżda 
jistgħu jiġu fornuti minn forom li jistgħu 
jinqraw mill-magna, bħall-identifikazzjoni 
bil-frekwenza tar-radju (RFID) jew bar 
codes.

(d) It-tikketti għandhom ikunu provduti 
f’format li jista’ jinqara mill-bniedem u 
għandhom jiġu fornuti minn forom li 
jistgħu jinqraw mill-magna, bħall-
identifikazzjoni bil-frekwenza tar-radju
(RFID) jew bar codes.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-tikketti tal-apparati mediċi jridu jkunu inkorporati kemm f’format li jista’ jinqara mill-
bniedem kif ukoll f’format li jista’ jinqara mill-magna inkella jista’ jkun diffiċli li wieħed 
jirreġistra l-identifikatur uniku.

Emenda 791
Nora Berra

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 19 – punt 19.2 – punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) in-nota "Dan il-prodott huwa 
apparat mediku".

Or. en

Emenda 792
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 19 – punt 19.3 – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(l) Jekk l-apparat għandu indikazzjoni li l-
apparat li jintuża darba biss, għandha 
tingħata informazzjoni dwar il-karatteristiċi 
u l-fatturi tekniki magħrufa għall-
manifattur li jistgħu joħolqu riskju li kieku 
l-apparat kellu jintuża mill-ġdid. Jekk 
b’konformità mal-punt c) tat-Taqsima 19.1 
ma hemmx bżonn ta’ struzzjonijiet dwar l-
użu, l-informazzjoni għandha tkun 
disponibbli għall-utent fuq talba.

(l) Jekk l-apparat għandu indikazzjoni li l-
apparat jintuża darba biss, għandha 
tingħata informazzjoni dwar il-karatteristiċi 
u l-fatturi tekniki magħrufa għall-
manifattur li jistgħu joħolqu riskju li kieku 
l-apparat kellu jintuża mill-ġdid. Jekk l-
apparat huwa inkluż fil-lista ta’ apparati 
li jintużaw darba biss skont l-
Artikolu 15(4), għandha tingħata 
informazzjoni dwar il-fatt li l-apparat taħt 
l-ebda ċirkostanza ma jista’ jintuża mill-
ġdid. Jekk b’konformità mal-punt c) tat-
Taqsima 19.1 ma hemmx bżonn ta’
struzzjonijiet dwar l-użu, l-informazzjoni 
għandha tkun disponibbli għall-utent fuq 
talba.
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Or. cs

Emenda 793
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Anness 1 – parti III – punt 19 – punt 19.3 – punt q

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(q) Għal apparati maħsuba għal użu minn 
persuni mhux professjonisti, iċ-ċirkostanzi 
meta l-utent għandu jikkonsulta ma’
professjonist tal-kura tas-saħħa.

(q) Għal apparati maħsuba għal użu minn 
persuni mhux professjonisti, iċ-ċirkostanzi 
meta l-utent għandu jikkonsulta ma’
professjonist tal-kura tas-saħħa. Elementi 
fl-istruzzjonijiet għall-użu mill-pazjenti 
għandhom jiġu riveduti bil-kontribut tal-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti biex jiġi 
żgurat li dawn verament jikkorrispondu 
għall-ħtiġijiet tal-pazjenti u jistgħu 
jinftehmu u jkunu aċċessibbli.

Or. en

Emenda 794
Milan Cabrnoch

Proposta għal regolament
Anness 2 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) lista tal-lingwi varjanti għall-Istati
Membri fejn l-apparat huwa previst li jiġi
kummerċjalizzat.

(b) link għal lista ta’ Stati Membri li 
fihom l-apparat ġie kummerċjalizzat.

Or. cs

Emenda 795
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 2 – paragrafu 1 – punt 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi
sommarju

Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi l-
informazzjoni kollha eżistenti relatata 
ma’:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bħala l-utenti primarji tal-apparat mediku u minħabba li t-tobba huma obbligati jħarsu s-
sigurtà tal-pazjenti tagħhom, il-membri tal-professjonijiet tas-saħħa għandu jkollhom aċċess 
għad-dejta kollha teknika u klinika, li hija disponibbli mill-manifatturi, sabiex ikollhom 
għażla tal-apparati l-iktar adattati għall-pazjenti tagħhom u għaldaqstant, jinfurmawhom 
dwar dan.

Emenda 796
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Anness 2 – paragrafu 1 – punt 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi
sommarju

Id-dokumentazzjoni għandha tinkludi l-
informazzjoni disponibbli kollha relatata 
ma’

Or. en

Emenda 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Proposta għal regolament
Anness 2 – paragrafu 1 – punt 6 – punt 6.2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Jekk l-apparat irid jiġi konness ma’
apparat(i) ieħor/oħra sabiex jaħdem kif 
maħsub, jeħtieġ li tiġi pprovduta 
deskrizzjoni ta’ din l-kombinazzjoni inluża
l-prova li huwa jikkonforma mar-rekwiżiti 

(e) Jekk l-apparat irid jiġi konness, 
permezz ta’ sistema ta’ konnessjoni, ma’
apparat(i) ieħor/oħra sabiex jaħdem kif 
maħsub, jeħtieġ li tiġi pprovduta 
deskrizzjoni ta’ din il-kombinazzjoni 
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ġenerali tas-sikurezza u l-prestazzjoni meta 
jiġi konness ma’ kwalunkwe apparat(i) ta’
dak it-tip li għandu/għandhom l-
karatteristiċi speċifikati mill-manifattur.

inkluża l-prova li huwa jikkonforma mar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni meta jiġi konness ma’
kwalunkwe apparat(i) ta’ dak it-tip li 
għandu/għandhom l-karatteristiċi 
speċifikati mill-manifattur. Din il-
kombinazzjoni ta’ konnessjoni għandha 
tiġi standardizzata biex tiżgura l-użu 
maħsub u t-trattament tal-pazjent.

Or. it

Emenda 798
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-marka CE għandha tikkonsisti mill-
inizjali ‘CE’ fil-forma li ġejja:

1. Il-marka CE għandha tikkonsisti mill-
inizjali ‘CE’ flimkien mal-frażi ‘Apparat 
mediku’ fil-forma li ġejja:

Or. de

Emenda 799
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 REKWIŻITI MINIMI LI GĦANDHOM 
JIĠU SODISFATI MILL-KORPI 
NOTIFIKATI

REKWIŻITI LI GĦANDHOM JIĠU 
SODISFATI MILL-KORPI NOTIFIKATI

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu stabbiliti rekwiżiti uniformi għall-korpi nnotifikati fl-Istati Membri kollha u sabiex 
jiġu żgurati kundizzjonijiet ġusti u ugwali, minflok il-frażi ‘rekwiżiti minimi’ ikun aħjar jekk 
jintuża t-terminu ‘rekwiżiti’ għall-korpi nnotifikati. Barra minn hekk, din it-terminoloġija hija 
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konformi ma’ dik li tintuża fid-Deċiżjoni Nru 768/2008KE tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill fir-rigward tal-korpi nnotifikati.

Emenda 800
Nora Berra

Proposta għal regolament
Anness 6 – intestatura 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 REKWIŻITI MINIMI LI GĦANDHOM 
JIĠU SODISFATI MILL-KORPI 
NOTIFIKATI

REKWIŻITI LI GĦANDHOM JIĠU 
SODISFATI MILL-KORPI NOTIFIKATI

Or. en

Emenda 801
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.1. Il-korp notifikat għandu jkun korp 
terz li huwa indipendenti mill-manifattur 
tal-prodott li fir-rigward tiegħu jwettaq 
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità . 
Il-korp notifikat għandu jkun indipendenti 
wkoll minn kwalunkwe operatur 
ekonomiku ieħor li għandu interess fil-
prodott, kif ukoll minn kwalunkwe 
kompetitur tal-manifattur.

1.2.1. Il-korp notifikat, inkluż il-persunal 
tiegħu,  għandu jkun korp terz li huwa 
indipendenti mill-manifattur tal-prodott li 
fir-rigward tiegħu jwettaq attivitajiet ta’
valutazzjoni tal-konformità. Il-korp 
notifikat għandu jkun indipendenti wkoll 
minn kwalunkwe operatur ekonomiku 
ieħor li għandu interess fil-prodott, kif 
ukoll minn kwalunkwe kompetitur tal-
manifattur. Dan ma jipprekludix 
kwalunkwe attivitajiet tal-valutazzjoni ta’
konformità għall-operaturi ekonomiċi jew 
il-kompetituri, imsemmija hawn fuq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kjarifika li dan ir-rekwiżit huwa wkoll applikabbli għall-persunal impjegat mill-korpi 
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notifikati. Kjarifika li korp notifikat jista’ jwettaq attivitajiet tal-valutazzjoni ta’ konformità 
għall-operaturi ekonomiċi differenti li jipproduċu prodotti differenti jew simili.

Emenda 802
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.4. Għandha tkun garantita l-
imparzjalità tal-korpi notifikati, l-ogħla 
livell ta’ maniġment tagħhom u tal-
persunal ta’ valutazzjoni. Ir-rimunerazzjoni 
tal-maniġment tal-ogħla livell u tal-
persunal ta’ valutazzjoni ma għandhiex 
tiddependi fuq ir-riżultati tal-
valutazzjonijiet.

1.2.4. Għandha tkun garantita l-
imparzjalità tal-korpi notifikati, l-ogħla 
livell ta’ maniġment tagħhom, tal-persunal 
ta’ valutazzjoni u s-sottokuntratturi. Ir-
rimunerazzjoni tal-maniġment tal-ogħla 
livell, tal-persunal ta’ valutazzjoni u tas-
sottokuntratturi ma għandhiex tiddependi 
fuq ir-riżultati tal-valutazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta korp notifikat jutilizza konsulenti esterni fl-attivitajiet tiegħu, dawn il-konsulenti esterni 
għandhom ikunu soġġetti għall-istess rekwiżiti bħall-persunal tal-korp notifikat.

Emenda 803
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 1 – punt 1.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-korp notifikat għandu jkollu għad-
dispożizzjoni tiegħu r-riżorsi finanzjarji 
meħtieġa biex iwettaq l-attivitajiet ta’
valutazzjoni tal-konformità tiegħu u 
operazzjonijiet relatati tan-negozju. Huwa 
għandu jiddokumenta u jipprovdi evidenza 
tal-ħila finanzjarja tiegħu u l-vijabbiltà 
ekonomika sostenibbli tiegħu, filwaqt li 
jikkunsidra ċirkostanzi speċifiċi matul fażi 

Il-korp notifikat, inkluż is-sussidjarji 
tiegħu, għandu jkollu għad-dispożizzjoni 
tiegħu r-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex 
iwettaq l-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità tiegħu u operazzjonijiet relatati 
tan-negozju. Huwa għandu jiddokumenta u 
jipprovdi evidenza tal-ħila finanzjarja 
tiegħu u l-vijabbiltà ekonomika sostenibbli 
tiegħu, filwaqt li jikkunsidra ċirkostanzi 
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tal-bidu inizjali. speċifiċi matul fażi tal-bidu inizjali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat l-ogħla livell ta’ sikurezza, is-sussidjarji kollha ta’ korp notifikat għandhom 
ikunu soġġetti għall-istess rekwiżiti bħall-korp notifikat innifsu.

Emenda 804
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6.1. Il-korp notifikat għandu jipparteċipa 
fi, jew jiżgura li l-persunal ta’ valutazzjoni 
tiegħu huwa infurmat dwar l-attivitajiet ta’
standardizzazzjoni rilevanti u l-attivitajiet 
tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-korp 
notifikat u li l-persunal tal-valutazzjoni u 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tiegħu jkun 
infurmat dwar il-leġiżlazzjoni, il-gwida u 
dokumenti tal-aqwa prassi kollha rilevanti 
adottati fil-qafas ta’ dan ir-Regolament.

1.6.1. Il-korp notifikat għandu jipparteċipa 
fi, jew jiżgura li l-persunal ta’ valutazzjoni 
tiegħu, inklużi s-sottokuntratturi, huwa 
infurmat u mħarreġ dwar l-attivitajiet ta’
standardizzazzjoni rilevanti u l-attivitajiet 
tal-grupp ta’ koordinazzjoni tal-korp 
notifikat u li l-persunal tal-valutazzjoni u 
tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tiegħu jkun 
infurmat dwar il-leġiżlazzjoni, l-
istandards, il-gwida u dokumenti tal-aqwa 
prassi kollha rilevanti adottati fil-qafas ta’
dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sottokuntratturi għandhom jinżammu responsabbli għall-istess standards għoljin bħall-
persunal tal-valutazzjoni tal-korpi notifikati.

Emenda 805
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.6.2. Il-korp notifikat għandu jaderixxi 
ma’ kodiċi ta’ kondotta, li jindirizza fost 
affarijiet oħra, prassi ta’ negozju etiku 
għal korpi notifikati fil-qasam tal-
apparati mediċi li huwa aċċettat mill-
awtoritajiet nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati. Il-kodiċi ta’ kondotta 
għandu jipprovdi mekkaniżmu ta’
monitoraġġ u verifika tal-
implimentazzjoni tiegħu minn korpi 
notifikati.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kodiċi ta’ Kondotta kien żviluppat minn ħafna mill-korpi notifikati fis-sens ta’ inizjattiva 
awtoregolatorja volontarja. Huwa bbażat fuq il-qafas regolatorju attwali u soġġett għal 
modifika kostanti mill-korpi notifikati. Għalhekk, ir-Regolament m’għandux jirreferi għal 
dokument mhux leġiżlattiv bħal dan. Kostitwenti ewlenin tal-kontenut tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
li s’issa mhumiex koperti mir-’Rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati’
għandhom jiġu inklużi fir-Regolament.

Emenda 806
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 2 – punt 2.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.2. Is-sistema ta’ mmaniġjar tal-kwalità 
tal-korp notifikat mill-inqas għandha 
tindirizza dawn li ġejjin:

2.2. Is-sistema ta’ mmaniġjar tal-kwalità 
tal-korp notifikat u s-sottokuntratturi 
tiegħu mill-inqas għandha tindirizza dawn 
li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li jintlaħaq l-ogħla livell ta’ sikurezza, dan ir-rekwiżit għandu japplika wkoll 
għas-sottokuntratturi tal-korpi notifikati.
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Emenda 807
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 2 – punt 2.2 – inċiż 8a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- taħriġ kontinwu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ mmaniġjar tal-kwalità tal-korpi notifikati għandha tinkludi programmi ta’
taħriġ regolari.

Emenda 808
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.1. Korp notifikat għandu jkun kapaċi
jwettaq il-kompiti kollha assenjati lilu
minn dan ir-Regolament bl-ogħla livell ta’
integrità professjonali u l-ħila teknika 
meħtieġa fil-qasam speċifiku, sew jekk 
dawk il-kompiti jitwettqu mill-korp 
notifikat innifsu jew f’ismu u taħt ir-
responsabbiltà tiegħu.

3.1.1. Korp notifikat u s-sottokuntratturi 
tiegħu għandhom ikunu kapaċi jwettqu l-
kompiti kollha assenjati lilhom minn dan 
ir-Regolament bl-ogħla livell ta’ integrità 
professjonali u l-ħila teknika meħtieġa fil-
qasam speċifiku, sew jekk dawk il-kompiti 
jitwettqu mill-korp notifikat innifsu jew 
f’ismu u taħt ir-responsabbiltà tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li jintlaħaq l-ogħla livell ta’ sikurezza, dan ir-rekwiżit għandu japplika wkoll 
għas-sottokuntratturi tal-korpi notifikati.
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Emenda 809
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.1. Korp notifikat għandu jkun kapaċi 
jwettaq il-kompiti kollha assenjati lilu 
minn dan ir-Regolament bl-ogħla livell ta’
integrità professjonali u l-ħila teknika 
meħtieġa fil-qasam speċifiku, sew jekk 
dawk il-kompiti jitwettqu mill-korp 
notifikat innifsu jew f’ismu u taħt ir-
responsabbiltà tiegħu.

3.1.1. Korp notifikat għandu jkun kapaċi 
jwettaq il-kompiti kollha assenjati lilu 
minn dan ir-Regolament bl-ogħla livell ta’
integrità professjonali u l-ħila teknika 
meħtieġa fil-qasam speċifiku, sew jekk 
dawk il-kompiti jitwettqu mill-korp 
notifikat innifsu jew f’ismu u taħt ir-
responsabbiltà tiegħu. Il-proċess għandu 
jiġi mmonitorjat biex jiġi żgurat li huwa 
tal-kwalità meħtieġa.

Or. sl

Emenda 810
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Partikolarment, huwa għandu jkollu l-
persunal meħtieġ u għandu jipposjedi jew 
ikollu aċċess għat-tagħmir u l-faċilitajiet 
kollha biex iwettaq sew il-kompiti tekniċi u 
amministrattivi involuti fl-attivitajiet ta’
valutazzjoni tal-konformità li għalihom 
ikun ġie notifikat.

Partikolarment, huwa għandu jkollu l-
persunal meħtieġ u għandu jipposjedi jew 
ikollu aċċess għat-tagħmir u l-faċilitajiet 
kollha biex iwettaq sew il-kompiti tekniċi, 
xjentifiċi u amministrattivi involuti fl-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità li 
għalihom ikun ġie notifikat.

Or. en

Emenda 811
Marina Yannakoudakis
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Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan jippresupponi d-disponibbiltà ta’
biżżejjed persunal xjentifiku fl-
organizzazzjoni tiegħu li jkollu biżżejjed 
esperjenza u għarfien biex jivvaluta l-
funzjonalità medika u l-prestazzjoni tal-
apparati li għalihom ikun ġie notifikat, 
filwaqt li jikkunsidra r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament u, partikolarment, dawk 
stipulati fl-Anness I.

Dan jippresupponi d-disponibbiltà
permanenti ta’ biżżejjed persunal 
xjentifiku fl-organizzazzjoni tiegħu li 
jkollu biżżejjed esperjenza u għarfien biex 
jivvaluta l-funzjonalità medika u l-
prestazzjoni tal-apparati li għalihom ikun 
ġie notifikat, filwaqt li jikkunsidra r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u, 
partikolarment, dawk stipulati fl-Anness I.

Għandu jintuża persunal intern 
permanenti, iżda korpi notifikati għandu 
jkollhom il-flessibbiltà li jimpjegaw 
esperti esterni fuq bażi ad hoc u bażi 
temporanja kif u meta jkun meħtieġ.

Or. en

Emenda 812
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Dan jippresupponi d-disponibbiltà ta’
biżżejjed persunal xjentifiku fl-
organizzazzjoni tiegħu li jkollu biżżejjed 
esperjenza u għarfien biżżejjed biex 
jivvaluta l-funzjonalità medika u l-
prestazzjoni tal-apparati li għalihom ikun 
ġie notifikat, filwaqt li jikkunsidra r-
rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament u, 
partikolarment, dawk stipulati fl-Anness I.

Dan jippresupponi d-disponibbiltà ta’
biżżejjed persunal xjentifiku fl-
organizzazzjoni tiegħu li jkollu biżżejjed 
esperjenza, b’diploma ta’ formazzjoni 
universitarja u għarfien meħtieġ u
biżżejjed biex jivvaluta l-funzjonalità 
medika u l-prestazzjoni tal-apparati li 
għalihom ikun ġie notifikat, filwaqt li 
jikkunsidra r-rekwiżiti ta’ dan ir-
Regolament u, partikolarment, dawk 
stipulati fl-Anness I.

Or. fr
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Emenda 813
Philippe Juvin

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-persunal inkarigat mill-evalwazzjoni 
jrid iwettaq l-ispezzjonijiet mill-inqas 
darba fis-sena u għal għarrieda fuq il-
postijiet tal-produzzjoni kollha tal-apparat 
mediku li għalihom huma kkonċernati.  
Din l-ispezzjoni għal għarrieda tissoponi 
li l-manifattur ma kien fl-ebda mument 
infurmat bid-data u l-ħinijiet possibbli ta’
din l-ispezzjoni.
Il-persunal inkarigat mill-evalwazzjoni 
jrid jinforma l-awtoritajiet kompetenti 
kollha tal-Istati Membri kkonċernati mill-
produzzjoni u t-tqegħid fis-suq tal-apparat 
mediku bir-riżultati tal-ispezzjonijiet 
annwali mwettqa. Dawn ir-riżultati jiġu 
rreġistrati f’rapport.
Inkella, irid jagħmel inventarju tal-
postijiet tal-ispezzjonijiet ta’ kull sena 
mwettqa skont l-awtorità nazzjonali 
responsabbli kkonċernata.

Or. fr

Emenda 814
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.2. Fil-ħinijiet kollha u għal kull 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità u 
kull tip jew kategorija ta’ prodotti b’rabta 
man-notifika, il-korp notifikat għandu 
jkollu fl-organizzazzjoni tiegħu l-persunal 
amministrattiv, tekniku u xjentifiku 

3.1.2. Fil-ħinijiet kollha u għal kull 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità u 
kull tip jew kategorija ta’ prodotti b’rabta 
man-notifika, il-korp notifikat għandu 
jkollu fl-organizzazzjoni tiegħu l-persunal 
amministrattiv, tekniku u xjentifiku 



AM\936128MT.doc 127/182 PE510.767v01-00

MT

meħtieġ b’għarfien tekniku u esperjenza 
xierqa u biżżejjed b’rabta mal-apparati 
mediċi u t-teknoloġiji korrispondenti biex 
iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-
konformità, inkluża l-valutazzjoni tad-dejta 
klinika.

meħtieġ b’għarfien tekniku u esperjenza 
xierqa u biżżejjed b’rabta mal-apparati 
mediċi u t-teknoloġiji korrispondenti biex 
iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-
konformità, inkluża l-valutazzjoni tad-dejta 
klinika jew l-evalwazzjoni ta’ valutazzjoni 
mwettqa minn sottokuntrattur..

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-persunal intern ta’ korp notifikat għandu jkun kwalifikat biex iwettaq valutazzjoni tad-
dossiers tekniċi u kliniċi ta’ apparat jew għandu jkun kwalifikat biex jevalwa l-kwalità u l-
adegwatezza ta’ valutazzjoni mwettqa minn sottokuntrattur lil korp notifikat.

Emenda 815
Marina Yannakoudakis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.2. Fil-ħinijiet kollha u għal kull 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità u 
kull tip jew kategorija ta’ prodotti b’rabta 
man-notifika, il-korp notifikat għandu 
jkollu fl-organizzazzjoni tiegħu l-persunal 
amministrattiv, tekniku u xjentifiku 
meħtieġ b’għarfien tekniku u esperjenza 
xierqa u biżżejjed b’rabta mal-apparati 
mediċi u t-teknoloġiji korrispondenti biex 
iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-
konformità, inkluża l-valutazzjoni tad-dejta 
klinika.

3.1.2. Fil-ħinijiet kollha u għal kull 
proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità u 
kull tip jew kategorija ta’ prodotti b’rabta 
man-notifika, il-korp notifikat għandu 
jkollu fl-organizzazzjoni tiegħu l-persunal 
amministrattiv, tekniku u xjentifiku 
meħtieġ b’għarfien mediku, tekniku u fejn 
hu possibbli farmakoloġiku u esperjenza 
xierqa u biżżejjed b’rabta mal-apparati 
mediċi u t-teknoloġiji korrispondenti biex 
iwettaq il-kompiti ta’ valutazzjoni tal-
konformità, inkluża l-valutazzjoni tad-dejta 
klinika

Or. en

Emenda 816
Alda Sousa
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Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.3. Il-korp notifikat għandu 
jiddokumenta b’mod ċar il-punt u l-limiti 
tad-dmirijiet, ir-responsabilitajiet u l-
awtoritajiet b’rabta mal-persunal involut fl-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità u 
jinforma lill-persunal ikkonċernat 
dwarhom.

3.1.3. Il-korp notifikat għandu 
jiddokumenta b’mod ċar il-punt u l-limiti 
tad-dmirijiet, ir-responsabilitajiet u l-
awtoritajiet b’rabta mal-persunal, inkluż 
kwalunkwe sottokuntrattur u sussidjarju,
involut fl-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità u jinforma lill-persunal 
ikkonċernat dwarhom.

Or. en

Emenda 817
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.1. Il-Korp Notifikat għandu 
jistabbilixxi u jiddokumenta l-kriterji ta’
kwalifika u l-proċeduri għall-għażla u l-
awtorizzazzjoni ta’ persuni involuti fl-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità
(għarfien, esperjenza u ħiliet oħra 
meħtieġa) u t-taħriġ meħtieġ (taħriġ inizjali 
u kontinwu). Il-kriterji ta’ kwalifika 
għandhom jindirizzaw il-bosta funzjonijiet 
fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-konformità
(pereżempju, l-awditjar, l-evalwazzjoni/l-
ittesjtar tal-prodott, ir-reviżjoni tad-
dossier/tal-fajl tad-disinn, it-teħid tad-
deċiżjonijiet), kif ukoll l-apparati, it-
teknoloġiji u l-oqsma (pereżempju, il-
bijokompatibbiltà, l-isterilizzazzjoni, it-
tessuti u ċ-ċelloli li joriġinaw mill-bnedmin 
u mill-annimali, l-evalwazzjoni klinika) 
koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-
ħatra.

3.2.1. Il-Korp Notifikat għandu 
jistabbilixxi u jiddokumenta l-kriterji ta’
kwalifika u l-proċeduri għall-għażla u l-
awtorizzazzjoni ta’ persuni involuti fl-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità
(għarfien, esperjenza u ħiliet oħra 
meħtieġa) u t-taħriġ meħtieġ (taħriġ inizjali 
u kontinwu). Il-kriterji ta’ kwalifika 
għandhom jindirizzaw il-bosta funzjonijiet 
fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-konformità
(pereżempju l-awditjar, l-evalwazzjoni/l-
ittestjar tal-prodott, ir-reviżjoni tad-
dossier/tal-fajl tad-disinn, it-teħid tad-
deċiżjonijiet), kif ukoll l-apparati, it-
teknoloġiji u l-oqsma (pereżempju l-
bijokompatibbiltà, l-isterilizzazzjoni, it-
tessuti u ċ-ċelloli li joriġinaw mill-bnedmin 
u mill-annimali, l-evalwazzjoni klinika, il-
ġestjoni tar-riskju) koperti mill-kamp ta’
applikazzjoni tal-ħatra.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti għall-kwalifika għall-persunal tal-korpi nnotifikati għandhom jinkludu wkoll il-
’ġestjoni tar-riskju’.

Emenda 818
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.1. Il-Korp Notifikat għandu 
jistabbilixxi u jiddokumenta l-kriterji ta’
kwalifika u l-proċeduri għall-għażla u l-
awtorizzazzjoni ta’ persuni involuti fl-
attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-konformità
(għarfien, esperjenza u ħiliet oħra 
meħtieġa) u t-taħriġ meħtieġ (taħriġ inizjali 
u kontinwu). Il-kriterji ta’ kwalifika 
għandhom jindirizzaw il-bosta funzjonijiet 
fil-proċess ta’ valutazzjoni tal-konformità
(pereżempju, l-awditjar, l-evalwazzjoni/l-
ittesjtar tal-prodott, ir-reviżjoni tad-
dossier/tal-fajl tad-disinn, it-teħid tad-
deċiżjonijiet), kif ukoll l-apparati, it-
teknoloġiji u l-oqsma (pereżempju, il-
bijokompatibbiltà, l-isterilizzazzjoni, it-
tessuti u ċ-ċelloli li joriġinaw mill-bnedmin 
u mill-annimali, l-evalwazzjoni klinika) 
koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-
ħatra.

3.2.1. L-MDCG għandu jistabbilixxi u 
jiddokumenta l-prinċipji ta’ kompetenza 
ta’ livell għoli u l-kriterji ta’ kwalifika u l-
proċeduri għall-għażla u l-awtorizzazzjoni 
ta’ persuni involuti fl-attivitajiet ta’
valutazzjoni tal-konformità (għarfien, 
esperjenza u ħiliet oħra meħtieġa) u t-
taħriġ meħtieġ (taħriġ inizjali u kontinwu). 
Il-kriterji ta’ kwalifika għandhom 
jindirizzaw il-bosta funzjonijiet fil-proċess 
ta’ valutazzjoni tal-konformità
(pereżempju, l-awditjar, l-evalwazzjoni/l-
ittestjar tal-prodott, ir-reviżjoni tad-
dossier/tal-fajl tad-disinn, it-teħid tad-
deċiżjonijiet), kif ukoll l-apparati, it-
teknoloġiji u l-oqsma (pereżempju, il-
bijokompatibbiltà, l-isterilizzazzjoni, it-
tessuti u ċ-ċelloli li joriġinaw mill-bnedmin 
u mill-annimali, l-evalwazzjoni klinika) 
koperti mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-
ħatra.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi żgurat li l-awtoritajiet, aktar milli l-korpi notifikati, jistabbilixxu l-kriterji ta’  
kompetenza u kwalifika armonizzati, l-awtoritajiet li jaġixxu permezz tal-MDCG għandhom 
jistabbilixxu kriterji għall-kompetenza u l-kwalifika tal-persunal tal-valutazzjoni ta’
konformità tal-korpi notifikati kif ukoll il-proċeduri meħtieġa li jeħtieġ li jiġu stabbiliti.
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Emenda 819
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Għandhom jiġu definiti kriterji speċifiċi 
tal-kwalifiki għall-valutazzjoni tal-aspetti 
tal-bijokompatibbiltà, l-evalwazzjoni 
klinika u t-tipi differenti ta’ proċessi ta’
sterilizzazzjoni.

Għandhom jiġu definiti kriterji speċifiċi 
tal-kwalifiki għall-valutazzjoni tal-aspetti 
tal-bijokompatibbiltà, is-sikurezza, l-
evalwazzjoni klinika u t-tipi differenti ta’
proċessi ta’ sterilizzazzjoni.

Or. en

Emenda 820
Zofija Mazej Kukovič

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – inċiż 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– it-tipi ta’ kwalifiki (għarfien, esperjenza 
u ħiliet oħra) meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet tal-konformità b’rabta mal-
apparati mediċi kif ukoll il-kriterji rilevanti 
tal-kwalifiki;

– it-tipi ta’ kwalifiki (għarfien, esperjenza 
u ħiliet oħra) meħtieġa għat-twettiq tal-
valutazzjonijiet tal-konformità bbażati fuq 
standards b’rabta mal-apparati mediċi kif 
ukoll il-kriterji rilevanti tal-kwalifiki;

Or. sl

Emenda 821
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- l-anzjanità/l-esperjenza adegwata  fil-
Valutazzjonijiet tal-Konformità skont dan 
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ir-Regolament jew id-direttivi applikabbli 
preċedentement matul perjodu ta’ mill-
inqas 3 snin fi ħdan il-Korp Notifikat. Il-
persunal tal-Korp Notifikat involut fid-
deċiżjonijiet ta’ ċertifikazzjoni ma jkunux 
ġew involuti fil-Valutazzjoni ta’
Konformità li fuqha jeħtieġ li tittieħed d-
deċiżjoni ta’ ċertifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kodiċi ta’ Kondotta kien żviluppat minn ħafna mill-korpi notifikati fis-sens ta’ inizjattiva 
awtoregolatorja volontarja. Huwa bbażat fuq il-qafas regolatorju attwali u soġġett għal 
modifika kostanti mill-korpi notifikati. Għalhekk, ir-Regolament m’għandux jirreferi għal 
dokument mhux leġiżlattiv bħal dan. Kostitwenti ewlenin tal-kontenut tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
li s’issa mhumiex koperti mir-’Rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati’
għandhom jiġu inklużi fir-Regolament.

Emenda 822
Marina Yannakoudakis

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.4. Il-korpi notifikati għandu jkollhom 
disponibbli persunal b’esperjenza klinika.
Dan il-persunal għandu jkun integrat fil-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-korp 
notifikat b’mod permanenti sabiex:

3.2.4. Il-korpi notifikati għandu jkollhom 
disponibbli, fuq bażi permanenti, persunal 
b’esperjenza fid-disinn tal-investigazzjoni
klinika, fl-istatistika medika, fil-ġestjoni 
tal-pazjent klinika, fil-prattika klinika 
tajba fil-qasam tal-investigazzjonijiet 
kliniċi u fejn hu possibbli fil-
farmakoloġija. Għandu jintuża persunal 
intern permanenti, iżda korpi notifikati 
għandhom ikollhom il-flessibbiltà li 
jimpjegaw esperti esterni fuq bażi ad hoc 
u bażi temporanja kif u meta meħtieġa.
Dan il-persunal għandu jkun integrat fil-
proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-korp 
notifikat b’mod permanenti sabiex:

Or. en
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Emenda 823
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – inċiż 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- jiżgura l-indipendenza u l-oġġettività u 
jiżvela kunflitti ta’ interess potenzjali.

Or. en

Emenda 824
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.5. Il-persunal responsabbli mit-twettiq
tar-reviżjoni relatata mal-prodott
(pereżempju, ir-reviżjoni tad-dossier tad-
disinn, ir-reviżjoni tad-dokumentazzjoni 
teknika jew l-eżami tat-tip inklużi l-aspetti 
bħal evalwazzjoni klinika, sikurezza 
bijoloġika, sterilizzazzjoni, validazzjoni 
tas-software) għandu jkollhom il-kwalifiki 
ppruvati li ġejjin:

3.2.5. Speċjalista tal-Prodott: Il-persunal 
responsabbli mit-twettiq tar-reviżjonijiet 
relatati mal-prodott, ir-reviżjoni tad-
dossier tad-disinn jew l-eżami tat-tip tal-
apparati fil-klassi III speċjalment l-aspetti 
bħal evalwazzjoni klinika, sikurezza 
bijoloġika, sterilizzazzjoni, validazzjoni 
tas-software għandu jkollhom il-kwalifiki 
ppruvati li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kodiċi ta’ Kondotta kien żviluppat minn ħafna mill-korpi notifikati fis-sens ta’ inizjattiva 
awtoregolatorja volontarja. Huwa bbażat fuq il-qafas regolatorju attwali u soġġett għal 
modifika kostanti mill-korpi notifikati. Għalhekk, ir-Regolament m’għandux jirreferi għal 
dokument mhux leġiżlattiv bħal dan. Kostitwenti ewlenin tal-kontenut tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
li s’issa mhumiex koperti mir-’Rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati’
għandhom jiġu inklużi fir-Regolament.
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Emenda 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.5. Il-persunal responsabbli mit-twettiq 
tar-reviżjoni relatata mal-prodott
(pereżempju, ir-reviżjoni tad-dossier tad-
disinn, ir-reviżjoni tad-dokumentazzjoni 
teknika jew l-eżami tat-tip inklużi l-aspetti 
bħal evalwazzjoni klinika, sikurezza 
bijoloġika, sterilizzazzjoni, validazzjoni 
tas-software) għandu jkollhom il-kwalifiki
ppruvati li ġejjin:

3.2.5. Il-persunal responsabbli mit-twettiq 
tar-reviżjoni relatata mal-prodott
(pereżempju, ir-reviżjoni tad-dossier tad-
disinn, ir-reviżjoni tad-dokumentazzjoni 
teknika jew l-eżami tat-tip inklużi l-aspetti 
bħal evalwazzjoni klinika, sikurezza 
bijoloġika, sterilizzazzjoni, validazzjoni 
tas-software) għandu jkollhom il-kwalifiki
speċjalizzati meħtieġa kif stipolat mill-
Istati Membri. Il-kwalifiki speċjalizzati 
meħtieġa jinkludu, pereżempju:

Or. lt

Emenda 826
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.5a. Assessur tal-prodott: Il-persunal 
responsabbli mit-twettiq tar-reviżjoni 
relatata mal-prodott (reviżjonijiet tal-fajl 
tekniku) jew l-eżami tat-tip ta’ apparati 
fil-klassi IIa/IIb għandu jkollu l-kwalifiki 
ppruvati li ġejjin:

– it-tlestija b’suċċess ta’ lawrija 
universitarja jew ta’ kulleġġ tekniku jew 
kwalifika ekwivalenti fl-istudji rilevanti, 
pereżempju, il-mediċina, ix-xjenza 
naturali jew l-inġinerija;
– erba’ snin ta’ esperjenza professjonali 
fil-qasam tal-prodotti tal-kura tas-saħħa 
jew f’setturi relatati (pereżempju, l-
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industrija, l-awditjar, il-kura tas-saħħa, 
esperjenza fir-riċerka) b’sentejn minn 
dawn ikunu fl-iddisinjar, il-manifattura, 
l-ittestjar jew l-użu tal-apparat (kif definit 
fi ħdan grupp ta’ apparat ġeneriku) jew 
fit-teknoloġija li se tiġi vvalutata jew 
relatata mal-aspetti xjentifiċi li se jiġu 
vvalutati;
– għarfien xieraq tar-rekwiżiti ġenerali 
dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni 
stabbiliti fl-Anness I kif ukoll ta’ atti 
delegati u/jew ta’ implimentazzjoni 
relatati, standards armonizzati, CTS u 
dokumenti ta’ gwida;
– għarfien xieraq u esperjenza tal-
immaniġġjar tar-riskju u standards tal-
apparat mediku relatati u dokumenti ta’
gwida;
– għarfien xieraq u esperjenza fil-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
stabbiliti fl-Annessi VIII sa X, 
partikolarment ta’ dawk l-aspetti li 
għalihom huma awtorizzati, u awtorità 
adegwata sabiex twettaq dawk il-
valutazzjonijiet.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kodiċi ta’ Kondotta kien żviluppat minn ħafna mill-korpi notifikati fis-sens ta’ inizjattiva 
awtoregolatorja volontarja. Huwa bbażat fuq il-qafas regolatorju attwali u soġġett għal 
modifika kostanti mill-korpi notifikati. Għalhekk, ir-Regolament m’għandux jirreferi għal 
dokument mhux leġiżlattiv bħal dan. Kostitwenti ewlenin tal-kontenut tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
li s’issa mhumiex koperti mir-’Rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati’
għandhom jiġu inklużi fir-Regolament.

Emenda 827
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– erba’ snin ta’ esperjenza professjonali fil-
qasam tal-prodotti tal-kura tas-saħħa jew 
f’setturi relatati (pereżempju, l-industrija, l-
awditjar, il-kura tas-saħħa, esperjenza fir-
riċerka) filwaqt li għandu jkollhom sentejn 
minn din l-esperjenza fid-disinn, il-
manifattura, l-ittestjar jew l-użu tal-apparat 
jew tat-teknoloġija li se tiġi vvalutata jew 
relatati mal-aspetti xjentifiċi li għandhom 
jiġu valutati;

– erba’ snin ta’ esperjenza professjonali fil-
qasam tal-prodotti tal-kura tas-saħħa jew 
f’setturi relatati (pereżempju, l-industrija, l-
awditjar, il-kura tas-saħħa, esperjenza fir-
riċerka) filwaqt li għandu jkollhom sentejn 
minn din l-esperjenza fid-disinn, il-
manifattura, l-ittestjar jew l-użu tal-apparat
(kif definit fi ħdan grupp ta’ apparat 
ġeneriku) jew tat-teknoloġija li se tiġi 
vvalutata jew relatati mal-aspetti xjentifiċi 
li għandhom jiġu valutati;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kodiċi ta’ Kondotta kien żviluppat minn ħafna mill-korpi notifikati fis-sens ta’ inizjattiva 
awtoregolatorja volontarja. Huwa bbażat fuq il-qafas regolatorju attwali u soġġett għal 
modifika kostanti mill-korpi notifikati. Għalhekk, ir-Regolament m’għandux jirreferi għal 
dokument mhux leġiżlattiv bħal dan. Kostitwenti ewlenin tal-kontenut tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
li s’issa mhumiex koperti mir-’Rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati’
għandhom jiġu inklużi fir-Regolament.

Emenda 828
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – inċiż 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Barra minn hekk, kwalifika hija bbażata 
fuq speċjalitajiet tekniċi jew xjentifiċi eż. 
l-isterilizzazzjoni, il-bijokompatibbiltà, it-
tessut tal-annimali, it-tessut tal-bniedem, 
is-software, is-sikurezza funzjonali, l-
evalwazzjoni klinika, is-sikurezza 
elettrika, l-imballaġġ;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Kodiċi ta’ Kondotta kien żviluppat minn ħafna mill-korpi notifikati fis-sens ta’ inizjattiva 
awtoregolatorja volontarja. Huwa bbażat fuq il-qafas regolatorju attwali u soġġett għal 
modifika kostanti mill-korpi notifikati. Għalhekk, ir-Regolament m’għandux jirreferi għal 
dokument mhux leġiżlattiv bħal dan. Kostitwenti ewlenin tal-kontenut tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
li s’issa mhumiex koperti mir-’Rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati’
għandhom jiġu inklużi fir-Regolament.

Emenda 829
Alda Sousa

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – inċiż 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- għarfien u esperjenza xierqa fl-
evalwazzjoni klinika;

Or. en

Emenda 830
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – inċiż 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- Korpi tal-valutazzjoni ta’ konformità li 
jkunu notifikati għall-apparati tal-klassi 
III għandhom jippreżentaw lill-MDCG il-
lista tal-esperti interni u esterni kollha li 
jwettqu l-evalwazzjoni tal-partijiet kliniċi 
kif ukoll mhux kliniċi tal-valutazzjoni ta’
konformità. L-MDCG huwa intitolat li 
jivverfika l-kwalifika xierqa tal-esperti 
magħżula u se jippubblika l-lista.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Dan għandu jgħin biex tiġi żgurata trasparenza sħiħa u l-kwalifiki xierqa għall-esperti tal-
korp notifikat.

Emenda 831
Holger Krahmer

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.6. Il-persunal responsabbli mit-twettiq 
tal-awditjar tas-sistema ta’ maniġġjar tal-
kwalità tal-manifattur għandu jkollu l-
kwalifiki ppruvati li ġejjin:

3.2.6. Awditur: Il-persunal responsabbli 
mit-twettiq tal-awditjar tas-sistema ta’
assigurazzjoni tal-kwalità tal-manifattur 
għandu jkollu l-kwalifiki ppruvati li ġejjin:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kodiċi ta’ Kondotta kien żviluppat minn ħafna mill-korpi notifikati fis-sens ta’ inizjattiva 
awtoregolatorja volontarja. Huwa bbażat fuq il-qafas regolatorju attwali u soġġett għal 
modifika kostanti mill-korpi notifikati. Għalhekk, ir-Regolament m’għandux jirreferi għal 
dokument mhux leġiżlattiv bħal dan. Kostitwenti ewlenin tal-kontenut tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
li s’issa mhumiex koperti mir-’Rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati’
għandhom jiġu inklużi fir-Regolament.

Emenda 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.6. Il-persunal responsabbli mit-twettiq 
tal-awditjar tas-sistema ta’ maniġġjar tal-
kwalità tal-manifattur għandu jkollu l-
kwalifiki ppruvati li ġejjin:

3.2.6. Il-persunal responsabbli mit-twettiq 
tal-awditjar tas-sistema ta’ maniġġjar tal-
kwalità tal-manifattur għandu jkollu l-
kwalifiki speċjalizzati meħtieġa kif stipolat 
mill-Istati Membri. Il-kwalifiki 
speċjalizzati meħtieġa jinkludu, 
pereżempju:
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Or. lt

Emenda 833
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.6 – inċiż 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- kwalifika għandha tkun ibbażata fuq it-
teknoloġija kif definita mill-kodifikazzjoni 
tal-IAF/EAC jew l-ekwivalenti;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kodiċi ta’ Kondotta kien żviluppat minn ħafna mill-korpi notifikati fis-sens ta’ inizjattiva 
awtoregolatorja volontarja. Huwa bbażat fuq il-qafas regolatorju attwali u soġġett għal 
modifika kostanti mill-korpi notifikati. Għalhekk, ir-Regolament m’għandux jirreferi għal 
dokument mhux leġiżlattiv bħal dan. Kostitwenti ewlenin tal-kontenut tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
li s’issa mhumiex koperti mir-’Rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati’
għandhom jiġu inklużi fir-Regolament.

Emenda 834
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 3 – punt 3.4 – punt 3.4.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4.3. Meta jintużaw sottokuntratturi jew 
esperti esterni fil-kuntest tal-valutazzjoni 
tal-konformità, partikolarment fir-rigward 
tal-apparati mediċi jew teknoloġiji 
innovattivi, invażivi u impjantabbli, il-korp 
notifikat għandu jkollu l-kompetenza 
adegwata tiegħu stess f’kull qasam tal-
prodott li għalih huwa maħtur biex imexxi 
l-valutazzjoni tal-konformità, sabiex 
jivverifika l-adegwatezza u l-validità tal-
opinjonijiet esperti u jieħu deċiżjoni dwar 

3.4.3. Meta jintużaw sottokuntratturi jew 
esperti esterni fil-kuntest tal-valutazzjoni 
tal-konformità, partikolarment fir-rigward 
tal-apparati mediċi jew teknoloġiji 
innovattivi, invażivi u impjantabbli, il-korp 
notifikat għandu jkollu l-kompetenza 
adegwata tiegħu stess f’kull qasam tal-
prodott, f’kull trattament jew f’kull 
speċjalità medika li għalih huwa maħtur 
biex imexxi l-valutazzjoni tal-konformità, 
sabiex jivverifika l-adegwatezza u l-
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iċ-ċertifikazzjoni. validità tal-opinjonijiet esperti u jieħu 
deċiżjoni dwar iċ-ċertifikazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwalifika adegwata tal-korpi notifikati m’għandhiex tkun iddeterminata biss abbażi tal-
kompetenza fil-qasam tal-prodott, iżda anke fil-qasam tat-trattament jew l-speċjalità medika.

Emenda 835
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-ħin minimu għall-valutazzjonijiet 
tal-awditjar tal-Korp Notifikat
– Il-korpi notifikati għandhom 
jidentifikaw it-tul ta’ żmien tal-awditjar 
għall-istadju 1 u l-istadju 2 fl-awditjar 
inizjali, u l-awditjar ta’ sorveljanza għal 
kull applikant u klijent ċertifikat
– In-numru effettiv ta’ persunal mal-
manifattur inklużi l-faċilitajiet tal-
manifattura individwali kollha koperti 
miċ-ċertifikat huwa użat bħala bażi għall-
kalkolu tat-tul ta’ żmien tal-awditjar
– Huwa xieraq li t-tul ta’ żmien tal-
awditjar jiġi bbażat fuq l-ammont effettiv 
ta’ persunal tal-organizzazzjoni, il-
kumplessità tal-proċessi fl-
organizzazzjoni, in-natura u l-
karatteristiċi tal-apparati mediċi inklużi 
fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-awditjar u t-
teknoloġiji differenti li jitħaddmu biex 
jiġu mmanifatturati u kkontrollati l-
apparati mediċi. It-tul ta’ żmien tal-
awditjar għandu jiġi aġġustat abbażi ta’
kull fattur sinifikanti li japplika b’mod 
uniku għall-organizzazzjoni li għandha 
tiġi awditjata. Il-korp notifikat għandu 
jeżerċita d-diskrezzjoni biex jiżgura li kull 
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varjazzjoni fit-tul ta’ żmien tal-awditjar 
ma twassalx għal kompromess fuq l-
effikaċja tal-awditjar
– It-tul ta’ żmien ta’ kull awditjar skedat 
fuq il-post ma jistax ikun anqas minn 
awditur/jum wieħed.
– Iċ-ċertifikazzjoni ta’ aktar minn sit 
wieħed taħt sistema waħda ta’
assigurazzjoni tal-kwalità ma tistax tkun 
ibbażata fuq sistema ta’ kampjunar.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kodiċi ta’ Kondotta kien żviluppat minn ħafna mill-korpi notifikati fis-sens ta’ inizjattiva 
awtoregolatorja volontarja. Huwa bbażat fuq il-qafas regolatorju attwali u soġġett għal 
modifika kostanti mill-korpi notifikati. Għalhekk, ir-Regolament m’għandux jirreferi għal 
dokument mhux leġiżlattiv bħal dan. Kostitwenti ewlenin tal-kontenut tal-Kodiċi ta’ Kondotta 
li s’issa mhumiex koperti mir-’Rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi notifikati’
għandhom jiġu inklużi fir-Regolament.

Emenda 836
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 4 – punt 4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1. Il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-
korp notifikat għandu jkun dokumentat 
b’mod ċar, inkluż il-proċess għall-ħruġ, is-
sospensjoni, il-ħruġ mill-ġdid, l-irtirar jew 
ir-rifjut ta’ ċertifikati ta’ valutazzjoni tal-
konformità, l-emenda jew ir-restrizzjoni u 
l-ħruġ tas-supplimenti tagħhom.

4.1. Il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-
korp notifikat għandu jkun dokumentat 
b’mod ċar u disponibbli għall-pubbliku, 
inkluż il-proċess għall-ħruġ, is-sospensjoni, 
il-ħruġ mill-ġdid, l-irtirar jew ir-rifjut ta’
ċertifikati ta’ valutazzjoni tal-konformità, l-
emenda jew ir-restrizzjoni u l-ħruġ tas-
supplimenti tagħhom.

Or. en

Emenda 837
Zofija Mazej Kukovič
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Proposta għal regolament
Anness 6 – punt 4 – punt 4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1. Il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-
korp notifikat għandu jkun dokumentat 
b’mod ċar, inkluż il-proċess għall-ħruġ, is-
sospensjoni, il-ħruġ mill-ġdid, l-irtirar jew 
ir-rifjut ta’ ċertifikati ta’ valutazzjoni tal-
konformità, l-emenda jew ir-restrizzjoni u 
l-ħruġ tas-supplimenti tagħhom.

4.1. Il-proċess tat-teħid ta’ deċiżjonijiet tal-
korp notifikat irid ikun trasparenti u
għandu jkun dokumentat b’mod ċar, inkluż 
il-proċess għall-ħruġ, is-sospensjoni, il-
ħruġ mill-ġdid, l-irtirar jew ir-rifjut ta’
ċertifikati ta’ valutazzjoni tal-konformità, l-
emenda jew ir-restrizzjoni u l-ħruġ tas-
supplimenti tagħhom.

Or. sl

Emenda 838
Mairead McGuinness

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.3. Il-korp notifikat għandu jkollu 
proċeduri dokumentati li jkopru minn tal-
inqas:

4.3. Il-korp notifikat għandu jkollu 
proċeduri dokumentati li huma disponibbli 
għall-pubbliku li jkopru minn tal-inqas:

Or. en

Emenda 839
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– huma maħsuba sabiex jikkontrollaw, 
jiddijanjostikaw, jimmonitorjaw jew 
jikkoreġu difett fil-qalb jew fis-sistema 
ċentrali taċ-ċirkolazzjoni permezz ta’
kuntatt dirett ma’ dawn il-partijiet tal-
ġisem, li f’liema każ huma fi klassi III,

– huma apparati attivi u impjantabbli
maħsuba speċifikament sabiex 
jikkontrollaw, jiddijanjostikaw, 
jimmonitorjaw jew jikkoreġu difett fil-qalb 
jew fis-sistema ċentrali taċ-ċirkolazzjoni 
permezz ta’ kuntatt dirett ma’ dawn il-
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partijiet tal-ġisem, li f’liema każ huma fil-
klassi III,

Or. de

Emenda 840
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– huma maħsuba sabiex jikkontrollaw, 
jiddijanjostikaw, jimmonitorjaw jew 
jikkoreġu difett fil-qalb jew fis-sistema 
ċentrali taċ-ċirkolazzjoni permezz ta’
kuntatt dirett ma’ dawn il-partijiet tal-
ġisem, li f’liema każ huma fi klassi III,

– huma maħsuba speċifikament sabiex 
jikkontrollaw, jiddijanjostikaw, 
jimmonitorjaw jew jikkoreġu difett fil-qalb 
jew fis-sistema ċentrali taċ-ċirkolazzjoni 
permezz ta’ kuntatt dirett ma’ dawn il-
partijiet tal-ġisem, li f’liema każ huma fil-
klassi III,

Or. de

Emenda 841
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 1 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– huma maħsuba speċifikament għal użu 
f’kuntatt dirett mas-sistema nervuża 
ċentrali, li f’dan il-każ huma fi klassi III,

– huma apparati attivi u impjantabbli
maħsuba speċifikament għal użu biex 
jimmonitorjaw, jiddijanjostikaw jew 
jirreġistraw jew jikkoreġu l-iżbalji mas-
sistema nervuża ċentrali, f’kuntatt dirett
ma’ dawn il-partijiet tal-ġisem, li f’dan il-
każ huma fil-klassi III,

Or. de
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Emenda 842
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 4 – punt 4.3 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– huma maħsuba sabiex jikkontrollaw, 
jiddijanjostikaw, jimmonitorjaw jew 
jikkoreġu difett fil-qalb jew fis-sistema 
ċentrali taċ-ċirkolazzjoni permezz ta’
kuntatt dirett ma’ dawn il-partijiet tal-
ġisem,  li f’dan il-każ huma fi klassi III,

– huma apparati attivi jew impjantabbli
maħsuba sabiex jikkontrollaw, 
jiddijanjostikaw, jimmonitorjaw jew 
jikkoreġu difett fil-qalb jew fis-sistema 
ċentrali taċ-ċirkolazzjoni permezz ta’
kuntatt dirett ma’ dawn il-partijiet tal-
ġisem,  li f’dan il-każ huma fil-klassi III,

Or. de

Emenda 843
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 4 – punt 4.3 – paragrafu 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– huma maħsuba sabiex jikkontrollaw, 
jiddijanjostikaw, jimmonitorjaw jew 
jikkoreġu difett fil-qalb jew fis-sistema 
ċentrali taċ-ċirkolazzjoni permezz ta’
kuntatt dirett ma’ dawn il-partijiet tal-
ġisem, li f’dan il-każ huma fi klassi III,

– huma maħsuba speċifikament sabiex 
jikkontrollaw, jiddijanjostikaw, 
jimmonitorjaw jew jikkoreġu difett fil-qalb 
jew fis-sistema ċentrali taċ-ċirkolazzjoni 
permezz ta’ kuntatt dirett ma’ dawn il-
partijiet tal-ġisem, li f’dan il-każ huma fil-
klassi III,

Or. de

Emenda 844
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 4 – punt 4.3 – paragrafu 1 – inċiż 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– huma maħsuba speċifikament għal użu
f’kuntatt dirett mas-sistema nervuża 
ċentrali, li f’dan il-każ huma fi klassi III,

– huma apparati attivi jew impjantabbli
maħsuba speċifikament għall-użu f’kuntatt 
dirett mas-sistema nervuża ċentrali, li f’dan 
il-każ huma fil-klassi III,

Or. de

Emenda 845
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 4 – punt 4.4 – paragrafu 1 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ma jkunux maħsuba li jintużaw b’kuntatt 
dirett mal-qalb, mas-sistema ċirkolatorja 
ċentrali jew mas-sistema nervuża ċentrali, 
f’liema każ huma ta’ klassi III,

– ma jkunux maħsuba li jintużaw b’kuntatt 
dirett mal-qalb, mas-sistema ċirkolatorja 
ċentrali jew mas-sistema nervuża ċentrali, 
f’liema każ huma ta’ klassi III, bl-
eċċezzjoni ta’ suturi u stejpils.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regola tal-klassifikazzjoni mhijiex adattata kompletament għal ċertu apparat bħal suturi u 
stejpils li jistgħu jkunu jew fil-klassi IIb jew fil-klassi III skont l-użu maħsub mogħti mill-
manifattur. Peress li huma impjantabbli, huma jkunu soġġetti għar-rekwiżiti tal-karta dwar il-
proteżi, li jirrappreżentaw piż qawwi mingħajr ma tiżdied is-sikurezza, minħabba li ħafna 
suturi jew stejpils jistgħu jintużaw matul intervent kirurġiku.

Emenda 846
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 4 – punt 4.4 – paragrafu 1 – inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ma jkunux impjanti ta’ sostituzzjoni tad-
diski invertebrali u apparati impjantabbli 

– ma jkunux impjanti ta’ sostituzzjoni tad-
diski invertebrali, f’liema każ huma tal-
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li jiġu f’kuntatt mal-kolonna tal-ispina,
f’liema każ huma tal-klassi III.

klassi III.

Or. de

Emenda 847
Frédérique Ries

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 4 – punt 4.4 – paragrafu 1 – inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– ma jkunux impjanti ta’ sostituzzjoni tad-
diski invertebrali u apparati impjantabbli li 
jiġu f’kuntatt mal-kolonna tal-ispina, 
f’liema każ huma tal-klassi III.

– ma jkunux impjanti ta’ sostituzzjoni tad-
diski invertebrali u apparati impjantabbli li 
jiġu f’kuntatt mas-sinsla tad-dahar, 
f’liema każ huma tal-klassi III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-impjanti kollha tas-sinsla li jiġu f’kuntatt dirett mas-sinsla tad-dahar huma klassifikati 
bħala fil-Klassi III minħabba li s-sinsla tad-dahar hija definita bħala parti mas-sistema 
nervuża ċentrali.Ma jidher li hemm l-ebda evidenza klinika jew xjentifika li tappoġġja l-
ikklassifikazzjoni ’il fuq propost għall-impjanti tas-sinsla li jiġu f’kuntatt mal-għadam tas-
sinsla u l-ligamenti. Hemm storja twila dwar l-użu kliniku ta’ dawn il-prodotti li turi li dawn 
huma sikuri u effettivi mingħajr qatt ma ġew irrappurtati problemi ta’ sikurezza b’mod 
sistematiku.

Emenda 848
Nora Berra

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati kollha li jinkorporaw jew 
jikkonsistu minn nanomaterjal, sakemm in-
nanomaterjal ma jkunx inkapsulat jew 
marbut b’tali mod li ma jistax jiġi rilaxxat 
fil-ġisem tal-pazjent jew tal-utent meta l-
apparat jintuża fl-għan maħsub, huma fil-

L-apparati kollha li jinkorporaw jew 
jikkonsistu minn nanomaterjal maħsub li
jiġi rilaxxat intenzjonalment fil-ġisem tal-
bniedem huma kklassifikati fil-klassi III.
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klassi III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riskju tal-użu ta’ nanomaterjali għandu jiġi kkunsidrat fil-proċess ta’ valutazzjoni tar-
riskji. Madankollu, wisq prodotti li m’humiex ta’ tħassib serju għas-saħħa jistgħu jaqgħu taħt 
din ir-regola. Għaldaqstant, il-klassifikazzjoni ’il fuq fil-klassi III għandu jsir biss meta l-użu 
tan-nanomaterjali huwa intenzjonat u parti mill-użu intenzjonat tal-prodott.

Emenda 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati kollha li jinkorporaw jew 
jikkonsistu minn nanomaterjal, sakemm in-
nanomaterjal ma jkunx inkapsulat jew 
marbut b’tali mod li ma jistax jiġi rilaxxat
fil-ġisem tal-pazjent jew tal-utent meta l-
apparat jintuża fl-għan maħsub, huma fil-
klassi III.

L-apparati kollha li jinkorporaw jew 
jikkonsistu minn nanomaterjal, u li huwa 
partikolarment intenzjonat ir-rilaxx 
tagħhom fil-ġisem, huma fil-klassi III.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Bosta apparati mediċi jinkludu nanomaterjali, iżda ma jippreżentaw ebda periklu għall-
pazjenti. Fil-klassifikazzjoni tal-apparati mediċi li jinkludu n-nanomaterjali, għandu għalhekk 
jiġi kkunsidrat l-effett intenzjonat tan-nanomaterjali.

Emenda 850
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati kollha li jinkorporaw jew L-apparati kollha li jirrilaxxaw bħala l-
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jikkonsistu minn nanomaterjal, sakemm 
in-nanomaterjal ma jkunx inkapsulat jew 
marbut b’tali mod li ma jistax jiġi rilaxxat
fil-ġisem tal-pazjent jew tal-utent meta l-
apparat jintuża fl-għan maħsub, huma fil-
klassi III.

funzjonalità, nanomaterjal b’mod 
intenzjonat fil-ġisem tal-bniedem, 
għandhom ikunu assenjati fil-klassi III.

Or. de

Emenda 851
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati kollha li jinkorporaw jew 
jikkonsistu minn nanomaterjal, sakemm in-
nanomaterjal ma jkunx inkapsulat jew 
marbut b’tali mod li ma jistax jiġi rilaxxat 
fil-ġisem tal-pazjent jew tal-utent meta l-
apparat jintuża fl-għan maħsub, huma fil-
klassi III.

L-apparati kollha li jinkorporaw jew 
jikkonsistu minn nanomaterjal maħsub li
jiġi rilaxxat intenzjonalment fil-ġisem tal-
bniedem huma kklassifikati fil-klassi III.

Or. en

Emenda 852
Marian Harkin

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati kollha li jinkorporaw jew 
jikkonsistu minn nanomaterjal, sakemm in-
nanomaterjal ma jkunx inkapsulat jew 
marbut b’tali mod li ma jistax jiġi rilaxxat 
fil-ġisem tal-pazjent jew tal-utent meta l-
apparat jintuża fl-għan maħsub, huma fil-
klassi III.

L-apparati kollha li jinkorporaw jew 
jikkonsistu minn nanomaterjal maħsub li
jiġi rilaxxat intenzjonalment fil-ġisem tal-
bniedem huma kklassifikati fil-klassi III.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Emenda 853
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.8. Ir-Regola 20 imħassar
L-apparati kollha maħsuba sabiex 
jintużaw għal aferesi, bħal magni tal-
aferesi, settijiet, konnetturi u 
soluzzjonijiet, huma fil-klassi III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Apparati mediċi utilizzati fil-proċess tal-aferesi huma differenti u b’firxa wiesgħa u 
għaldaqstant mhuwiex xieraq li jiġu kklassifikati bħala ħaġa waħda fil-Klassi III. Barra minn 
hekk, il-miżuri dwar it-traċċabbiltà, viġilanza, rapportar ta’ avvenimenti avversi previsti għal 
apparati mediċi tal-Klassi III huma diġà koperti mid-Direttivi tal-UE dwar il-kwalità u s-
sigurtà tad-demm u l-leġiżlazzjoni dwar il-Farmaċewtiċi tal-UE għal dawn l-apparati 
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flimkien mal-liġijiet u l-miżuri nazzjonali.

Emenda 854
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati kollha maħsuba sabiex 
jintużaw għal aferesi, bħal magni tal-
aferesi, settijiet, konnetturi u 
soluzzjonijiet, huma fil-klassi III.

imħassar

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-apparati mediċi, li huma mmanifatturati għall-qafas tal-aferesi, huma differenti fil-
formazzjoni u l-applikazzjoni tagħhom. Għaldaqstant, ma jidhirx ġust li dawn il-prodotti 
kollha jaqgħu b’mod ġenerali fil-klassi III.

Emenda 855
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati kollha maħsuba sabiex 
jintużaw għal aferesi, bħal magni tal-
aferesi, settijiet, konnetturi u 
soluzzjonijiet, huma fil-klassi III.

imħassar

Or. en

Emenda 856
Marina Yannakoudakis
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Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati kollha maħsuba sabiex jintużaw 
għal aferesi, bħal magni tal-aferesi, 
settijiet, konnetturi u soluzzjonijiet, huma 
fil-klassi III.

L-apparati kollha maħsuba sabiex jintużaw 
għal aferesi, bħal magni tal-aferesi, 
settijiet, konnetturi u soluzzjonijiet, huma 
fil-klassi IIB.

Or. en

Emenda 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.9. Ir-Regola 21 imħassar
L-apparati li huma magħmula minn 
sustanzi jew taħlita ta’ sustanzi maħsuba 
li jinġibdu man-nifs, jinxtammu jew jiġu 
amministrati mir-rektum jew mill-vaġina 
u li huma assorbiti jew mifruxa fil-ġisem 
tal-bniedem huma fil-klassi III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-regola 21 tikklassifika l-apparati fil-klassi tal-ogħla riskju biss fuq il-bażi tar-rotta ta’
amministrazzjoni. Dan ma jirriflettix ir-riskji marbuta mal-maġġoranza ta’ dawn il-prodotti. 
Barra minn hekk, il-klassifikazzjoni ta’ prodotti ta’ riskju baxx bħal dawn fil-klassi III tmur 
kontra s-sikurezza pubblika. Dan iwarrab l-attenzjoni meħtieġa minn dawk il-prodotti li 
verament huma ta’ riskju għoli, u jtawwal iċ-ċertifikazzjoni tant li l-apparati terapewtiċi ma 
jkunux disponibbli fis-suq fil-ħin.

Emenda 858
Nora Berra
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Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati li huma magħmula minn 
sustanzi jew taħlita ta’ sustanzi maħsuba li 
jinġibdu man-nifs, jinxtammu jew jiġu 
amministrati mir-rektum jew mill-vaġina u 
li huma assorbiti jew mifruxa fil-ġisem tal-
bniedem huma fil-klassi III.

L-apparati li huma magħmula minn 
sustanzi jew taħlita ta’ sustanzi
primarjament maħsuba li jinġibdu man-
nifs, jinxtammu jew jiġu amministrati mir-
rektum jew mill-vaġina u li huma assorbiti
u mifruxa fil-ġisem tal-bniedem sabiex 
jissodisfaw l-għan maħsub tagħhom huma 
fil-klassi III.

Or. en

Emenda 859
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 3 – punt 3.2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2. L-applikazzjoni tas-sistema ta’
maniġġjar tal-kwalità għandha tiżgura li l-
apparati jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament li 
japplikaw għalihom f’kull stadju, mid-
disinn sal-ispezzjon finali. L-elementi, ir-
rekwiżiti u d-dispożizzjonijiet kollha 
adottati mill-manifattur għas-sistema ta’
maniġġjar tal-kwalità tiegħu għandhom 
jiġu dokumentati b’mod sistematiku u 
ordnat fil-forma ta’ politiki u proċeduri 
miktubin bħal programmi ta’ kwalità, 
pjanijiet ta’ kwalità, manwali ta’ kwalità u 
rekords ta’ kwalità.

3.2. L-applikazzjoni tas-sistema ta’
maniġġjar tal-kwalità għandha tiżgura li l-
apparati jikkonformaw mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament li 
japplikaw għalihom f’kull stadju, mid-
disinn sal-ispezzjon finali u l-kunsinna. L-
elementi, ir-rekwiżiti u d-dispożizzjonijiet 
kollha adottati mill-manifattur għas-
sistema ta’ maniġġjar tal-kwalità tiegħu 
għandhom jiġu dokumentati b’mod 
sistematiku u ordnat fil-forma ta’ politiki u 
proċeduri miktubin bħal programmi ta’
kwalità, pjanijiet ta’ kwalità, manwali ta’
kwalità u rekords ta’ kwalità.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità m’għandhiex tkopri biss il-proċessi sal-ispezzjoni 
finali. Din għandha tkopri wkoll l-aspetti kollha li huma rilevanti għall-konformità mar-
rekwiżiti legali u l-kwalità tal-prodott (eż. it-trasport u l-ħażna xierqa).
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Emenda 860
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 3 – punt 3.2 – paragrafu 1 – punt d – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– il-proċeduri għall-identifikazzjoni tal-
prodott imfassla u miżmuma aġġornati bit-
tpinġijiet, speċifikazzjonijiet jew 
dokumenti oħra rilevanti f’kull stadju tal-
manifattura;

– il-proċeduri għall-identifikazzjoni u t-
traċċabbiltà tal-prodott imfassla u 
miżmuma aġġornati bit-tpinġijiet, 
speċifikazzjonijiet jew dokumenti oħra 
rilevanti f’kull stadju tal-manifattura;

Or. en

Emenda 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 3 – punt 3.3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-korp notifikat għandu jagħmel 
awditjar tas-sistema ta’ maniġġjar tal-
kwalità sabiex jiddetermina jekk 
jissodisfax ir-rekwiżiti msemmija fit-
Taqsima 3.2. Sakemm ma jkunx 
debitament sostanzjat, huwa għandu 
jassumi li s-sistemi ta’ maniġġjar tal-
kwalità li jissodisfaw l-istandards 
armonizzati jew CTS rilevanti huma 
konformi mar-rekwiżiti koperti mill-
istandards jew is-CTS.

(a) Il-korp notifikat għandu jagħmel 
awditjar tas-sistema ta’ maniġġjar tal-
kwalità sabiex jiddetermina jekk 
jissodisfax ir-rekwiżiti msemmija fit-
Taqsima 3.2. Huwa għandu jassumi li s-
sistemi ta’ maniġġjar tal-kwalità li 
jissodisfaw l-istandards armonizzati 
rilevanti huma konformi mar-rekwiżiti
msemmija fit-Taqsima 3.2.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-istandards armonizzati jintużaw bħala mezz biex tiġi provduta preżunzjoni ta’ konformità 
għar-Rekwiżiti Essenzjali stipulati fid-Direttivi dwar l-Apparati Mediċi. Jekk standard 
armonizzat huwa kkunsidrat insuffiċjenti biex tiġi żgurata sistema ta’ mmaniġġjar tal-kwalità 
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xierqa, imbagħad l-istandard għandu jiġi emendat u mhux supplimentat minn CTS li jkun 
validu biss għall-UE. Barra minn hekk, mhuwiex ċar fuq liema bażi korp notifikat jista’
jikkunsidra standard armonizzat speċifiku bħala insuffiċjenti biex ilaħħaq mar-rekwiżiti tat-
taqsima 3.2.

Emenda 862
Christel Schaldemose

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 3 – punt 3.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4. Il-manifattur għandu jinforma lill-korp 
notifikat li jkun approva s-sistema ta’
maniġġjar tal-kwalità b’kull pjan ta’ tibdil 
sostanzjali fis-sistema ta’ maniġġjar tal-
kwalità jew fil-firxa ta’ prodotti koperti. 
Il-korp notifikat għandu jivvaluta l-bidliet 
proposti u jivverifika jekk wara dawn il-
bidliet is-sistema ta’ maniġġjar tal-kwalità 
tibqax tissodisfa r-rekwiżiti msemmija fit-
Taqsima 3.2. Huwa għandu jinnotifika 
lill-manifattur bid-deċiżjoni tiegħu li 
għandha tinkludi konklużjonijiet tal-
awditjar u valutazzjoni motivata. L-
approvazzjoni ta’ kull bidla sostanzjali 
għas-sistema ta’ maniġġjar tal-kwalità jew 
il-firxa ta’ prodotti koperti għandha tkun 
f’għamla ta’ suppliment maċ-ċertifikat tal-
assigurazzjoni sħiħa tal-kwalità tal-UE.

3.4. B’kooperazzjoni mal-korp notifikat,
il-manifattur għandu jiddefinixxi liema 
bidliet għandhom jiġu karatterizzati bħala 
sostanzjali u li għandhom jiġu rrappurtati
lill-korp notifikat. Il-korp notifikat għandu 
jivverifika permezz ta’ awditjar, li d-
deskrizzjonijiet tal-manifattur fir-rigward 
ta’ bidliet sostanzjali jkunu xierqa, u li l-
manifattur ikun konformi magħhom. L-
approvazzjoni ta’ kull bidla sostanzjali 
għas-sistema ta’ maniġġjar tal-kwalità jew 
il-firxa ta’ prodotti koperti għandha tkun 
f’għamla ta’ suppliment maċ-ċertifikat tal-
assigurazzjoni sħiħa tal-kwalità tal-UE.

Or. da

Emenda 863
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.1. L-għan tas-sorveljanza huwa li tiżgura 
li l-manifattur jaqdi sew l-obbligi imposti 
mis-sistema ta’ maniġġjar tal-kwalità 

4.1. L-għan tas-sorveljanza huwa li tiżgura 
li l-manifattur jaqdi sew l-obbligi kollha
imposti mis-sistema ta’ maniġġjar tal-
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approvata. kwalità approvata.

Or. en

Emenda 864
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.3. Il-korp notifikat għandu 
perjodikament, mill-inqas darba kull 12-il 
xahar, iwettaq awditjar u valutazzjonijiet 
xierqa sabiex jiżgura li l-manifattur 
japplika s-sistema ta’ maniġġjar tal-kwalità 
approvata u l-pjan ta’ sorveljanza ta’ wara 
l-kummerċjalizzazzjoni, u għandu jforni 
lill-manifattur b’rapport dwar il-
valutazzjoni. Dan għandu jinkludi 
spezzjonijiet fuq il-post tan-negozju tal-
manifattur u, jekk ikun xieraq, tal-fornituri 
u/jew sottokuntratturi tal-manifattur. Waqt 
dawn l-ispezzjonijiet, il-korp notifikat 
għandu, fejn meħtieġ, iwettaq jew jitlob 
għal testijiet sabiex jivverifika li s-sistema 
ta’ maniġġjar tal-kwalità qed taħdem sew. 
Huwa għandu jipprovdi lill-manifattur 
rapport ta’ spezzjoni u, jekk ikun sar test, 
rapport dwaru.

4.3. Il-korp notifikat għandu 
perjodikament, mill-inqas darba kull 12-il 
xahar, iwettaq awditjar u valutazzjonijiet 
xierqa sabiex jiżgura li l-manifattur 
japplika s-sistema ta’ maniġġjar tal-kwalità 
approvata u l-pjan ta’ sorveljanza ta’ wara 
l-kummerċjalizzazzjoni, u għandu jforni 
lill-manifattur b’rapport dwar il-
valutazzjoni. Dan għandu jinkludi 
spezzjonijiet fuq il-post tan-negozju tal-
manifattur u, jekk ikun xieraq, tal-fornituri 
u/jew sottokuntratturi tal-manifattur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-obbligu biex jitwettqu, jew jintalbu li jsiru testijiet sabiex jiġi vverifikat li s-sistema ta’
assigurazzjoni ta’ kwalità qed taħdem kif suppost skont il-paragrafu 4.3 huwa parti mill-
ispezzjonijiet u mhux mill-awditjar regolari. L-’ISO/IEC Gwida 67 - Valutazzjoni ta’
konformità; Bażi taċ-ċertifikazzjoni tal-prodott’, tabella 1, sistema 5 jelenka numru ta’
eżempji ta’ attivitajiet ta’ sorveljanza. L-għażliet diversi għall-valutazzjonijiet tas-sorveljanza 
għandhom jiġu ddefiniti f’paragrafi differenti tal-Anness VIII Punt 4 u m’għandhomx jitħalltu 
ma’ xulxin.
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Emenda 865
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.3. Il-korp notifikat għandu
perjodikament, mill-inqas darba kull 12-il 
xahar, iwettaq awditjar u valutazzjonijiet 
xierqa sabiex jiżgura li l-manifattur 
japplika s-sistema ta’ maniġġjar tal-
kwalità approvata u l-pjan ta’ sorveljanza 
ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni, u għandu 
jforni lill-manifattur b’rapport dwar il-
valutazzjoni. Dan għandu jinkludi 
spezzjonijiet fuq il-post tan-negozju tal-
manifattur u, jekk ikun xieraq, tal-fornituri 
u/jew sottokuntratturi tal-manifattur. Waqt 
dawn l-ispezzjonijiet, il-korp notifikat 
għandu, fejn meħtieġ, iwettaq jew jitlob 
għal testijiet sabiex jivverifika li s-sistema 
ta’ maniġġjar tal-kwalità qed taħdem sew. 
Huwa għandu jipprovdi lill-manifattur 
rapport ta’ spezzjoni u, jekk ikun sar test, 
rapport dwaru.

4.3. Il-korp notifikat għandu darba f’sena, 
iwettaq awditjar u valutazzjonijiet xierqa 
sabiex jiżgura li l-manifattur japplika s-
sistema ta’ assigurazzjoni tal-kwalità 
approvata u l-pjan ta’ sorveljanza ta’ wara 
l-kummerċjalizzazzjoni, u għandu jforni 
lill-manifattur b’rapport dwar il-
valutazzjoni. Dan għandu jinkludi 
spezzjonijiet fuq il-post tan-negozju tal-
manifattur u, jekk ikun xieraq, tal-fornituri 
u/jew sottokuntratturi tal-manifattur. Waqt 
dawn l-ispezzjonijiet, il-korp notifikat 
għandu, fejn meħtieġ, iwettaq jew jitlob 
għal testijiet sabiex jivverifika li s-sistema 
ta’ maniġġjar tal-kwalità qed taħdem sew. 
Huwa għandu jipprovdi lill-manifattur 
rapport ta’ spezzjoni u, jekk ikun sar test, 
rapport dwaru.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ispeċifikazzjoni li l-awditjar għandu jitwettaq ta’ mill-inqas ‘darba kull 12-il xahar’
tillimita b’mod eċċessiv il-flessibbiltà tal-manifatturi u tal-korpi notifikati . It-twettiq tal-
awditjar ‘darba f’sena’ (b’konformità mal-ISO/IEC 17021) iħalli aktar spazju biex jiġu 
ssodisfati l-obbligi legali.

Emenda 866
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.4 – parti introduttorja 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 
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każwalment spezzjonijiet għal għarrieda 
fil-fabbrika lill-manifattur u, jekk xieraq, 
lill-fornituri u/jew sottokuntratturi tal-
manifattur, li jistgħu jsiru flimkien mal-
valutazzjoni tas-sorveljanza perjodika 
msemmija fit-Taqsima 4.3. jew jitwettqu 
flimkien ma’ valutazzjoni tas-sorveljanza.
Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi pjan 
għall-ispezzjonijiet għal għarrieda li ma 
għandux ikun żvelat lill-manifattur.

każwalment - mill-inqas darba kull 5 snin 
u għal kull manifattur u grupp ta’ apparat 
ġeneriku - spezzjonijiet fis-siti tal-
manifattura rilevanti u, jekk xieraq, lill-
fornituri u/jew sottokuntratturi tal-
manifattur. Il-korp notifikat għandu 
jistabbilixxi pjan għall-ispezzjonijiet għal 
għarrieda li ma għandux jiġi żvelat lill-
manifattur.

Fil-ħin ta’ dawn l-ispezzjonijiet għal 
għarrieda, il-korp notifikat għandu 
jwettaq jew jitlob li jsiru t-testijiet biex 
jivverika li s-sistema ta’ assigurazzjoni 
tal-kwalità qed taħdem sew. Huwa 
għandu jipprovdi lill-manifattur b’rapport 
dwar l-ispezzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-ammont ta’ spezzjonijiet għal għarrieda jrid jiġi definit b’mod ċar sabiex jissaħħu l-
kontrolli neċessarji u biex jiġu ggarantiti l-ispezzjonijiet għal għarrieda fl-istess livell u bl-
istess frekwenza fl-Istati Membri kollha. Għalhekk, spezzjonijiet għal għarrieda għandhom 
isiru tal-anqas darba f’ċiklu ta’ ċertifikazzjoni u għal kull manifattur u grupp ta’ apparat 
ġeneriku. Minħabba l-importanza vitali ta’ dan l-istrument, il-kamp ta’ applikazzjoni u l-
proċeduri tal-ispezzjonijiet għal għarrieda għandhom jiġu ddikjarati fir-Regolament innifsu 
minflok f’regoli downstream bħal att ta’ implimentazzjoni.

Emenda 867
Nora Berra

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 
każwalment spezzjonijiet għal għarrieda 
fil-fabbrika lill-manifattur u, jekk xieraq, 
lill-fornituri u/jew sottokuntratturi tal-
manifattur, li jistgħu jsiru flimkien mal-
valutazzjoni tas-sorveljanza perjodika 
msemmija fit-Taqsima 4.3. jew jitwettqu 

4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 
każwalment, mill-inqas darba kull 5 snin 
u għal kull manifattur u grupp ta’ apparat 
ġeneriku, spezzjonijiet fis-siti tal-
manifattura rilevanti u, jekk xieraq, lill-
fornituri u/jew sottokuntratturi tal-
manifattur, Il-korp notifikat għandu 
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flimkien ma’ valutazzjoni tas-sorveljanza.
Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi pjan 
għall-ispezzjonijiet għal għarrieda li ma 
għandux ikun żvelat lill-manifattur.

jistabbilixxi pjan għall-ispezzjonijiet għal 
għarrieda li ma għandux ikun żvelat lill-
manifattur. Fil-ħin ta’ dawn l-
ispezzjonijiet, il-korp notifikat għandu 
jwettaq jew jitlob li jsiru t-testijiet biex 
jivverika li s-sistema ta’ mmaniġjar tal-
kwalità qed taħdem sew. Huwa għandu 
jipprovdi lill-manifattur b’rapport tal-
ispezzjoni u b’rapport tat-test.

Or. en

Emenda 868
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 
każwalment spezzjonijiet għal għarrieda
fil-fabbrika lill-manifattur u, jekk xieraq,
lill-fornituri u/jew sottokuntratturi tal-
manifattur, li jistgħu jsiru flimkien mal-
valutazzjoni tas-sorveljanza perjodika 
msemmija fit-Taqsima 4.3. jew jitwettqu 
flimkien ma’ valutazzjoni tas-sorveljanza.
Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi pjan 
għall-ispezzjonijiet għal għarrieda li ma 
għandux ikun żvelat lill-manifattur.

4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 
każwalment, mill-inqas kull ħames snin u 
għal kull manifattur u kull grupp 
speċifiku tal-apparat, spezzjonijiet għal 
għarrieda fl-impjanti tal-produzzjoni 
rilevanti u, jekk xieraq, lill-fornitur u/jew 
sottokuntratturi tal-manifattur. Il-korp 
notifikat għandu jistabbilixxi pjan għall-
ispezzjonijiet għal għarrieda li ma għandux 
ikun żvelat lill-manifattur.

Matul dawn l-ispezzjonijiet għal 
għarrieda, il-korp innotifikat għandu 
jwettaq, jew jitlob li jsiru, it-testijiet biex 
jaċċerta ruħu li s-sistema ta’ ġestjoni tal-
kwalità tkun taħdem sew. Il-korp 
innotifikat għandu jipprovdi lill-
manifattur rapport dwar l-ispezzjoni.

Or. de

Ġustifikazzjoni

In-numru ta’ spezzjonijiet għal għarrieda għandu jkun iddefinit b’mod ċar. L-ispezzjonijiet 
għal għarrieda għandhom jitwettqu mill-inqas darba waħda matul iċ-ċiklu taċ-ċertifikazzjoni 
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u għal kull manifattur u grupp tal-apparat ġeneriku. L-iskop u l-proċeduri tal-ispezzjonijiet 
għal għarrieda għandhom jiġu stabbiliti fir-Regolament innifsu. ‘Fejn ikun hemm bżonn’ u ‘u, 
jekk ikun twettaq test, b’rapport tat-test’ għandhom jitħassru minħabba li t-test irid jitwettaq 
dejjem. Id-differenza bejn ‘rapport tat-test’ u ‘rapport tal-ispezzjoni’ mhijiex meħtieġa 
minħabba li r-’rapport tat-test’ huwa parti mir-’rapport tal-ispezzjoni’.

Emenda 869
Mairead McGuinness

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 
każwalment spezzjonijiet għal għarrieda 
fil-fabbrika lill-manifattur u, jekk xieraq,
lill-fornituri u/jew sottokuntratturi tal-
manifattur, li jistgħu jsiru flimkien mal-
valutazzjoni tas-sorveljanza perjodika 
msemmija fit-Taqsima 4.3. jew jitwettqu 
flimkien ma’ valutazzjoni tas-sorveljanza.
Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi pjan 
għall-ispezzjonijiet għal għarrieda li ma 
għandux ikun żvelat lill-manifattur.

4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 
każwalment spezzjonijiet għal għarrieda 
fil-fabbrika lill-manifattur u lill-fornituri 
u/jew sottokuntratturi tiegħu flimkien mal-
valutazzjoni tas-sorveljanza perjodika 
msemmija fit-Taqsima 4.3. Il-korp 
notifikat għandu jistabbilixxi pjan għall-
ispezzjonijiet għal għarrieda li ma għandux 
ikun żvelat lill-manifattur. Il-korp notifikat 
għandu jwettaq tal-anqas spezzjoni waħda 
għal għarrieda kull tliet snin.

Or. en

Emenda 870
Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 
każwalment spezzjonijiet għal għarrieda 
fil-fabbrika lill-manifattur u, jekk xieraq, 
lill-fornituri u/jew sottokuntratturi tal-
manifattur, li jistgħu jsiru flimkien mal-
valutazzjoni tas-sorveljanza perjodika 
msemmija fit-Taqsima 4.3. jew jitwettqu 
flimkien ma’ valutazzjoni tas-sorveljanza. 

4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 
każwalment spezzjonijiet għal għarrieda 
fil-fabbrika lill-manifattur u, jekk xieraq, 
lill-fornituri u/jew sottokuntratturi tal-
manifattur, li jistgħu jsiru flimkien mal-
valutazzjoni tas-sorveljanza perjodika 
msemmija fit-Taqsima 4.3. jew jitwettqu 
flimkien ma’ valutazzjoni tas-sorveljanza. 
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Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi pjan 
għall-ispezzjonijiet għal għarrieda li ma 
għandux ikun żvelat lill-manifattur.

Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi pjan 
għall-ispezzjonijiet għal għarrieda li ma 
għandux ikun żvelat lill-manifattur. Il-korp 
notifikat għandu jwettaq tali spezzjonijiet 
tal-anqas darba kull tliet snin.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta ma tispeċifikax il-frekwenza minima ta’ spezzjonijiet għal għarrieda. Spezzjonijiet 
għal għarrieda għandhom isiru tal-anqas darba kull tliet snin għal kull manifattur u kull 
grupp ta’ prodotti, abbażi taċ-ċiklu ta’ ċertifikazzjoni.

Emenda 871
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Minflok it-teħid ta’ kampjun mill-
produzzjoni, jew flimkien miegħu, il-korp 
notifikat għandu jieħu kampjuni tal-
apparati mis-suq biex jivverifika li l-
apparat manifatturat huwa f’konformità 
mad-dokumentazzjoni teknika u/jew id-
dossier tad-disinn. Qabel it-teħid tal-
kampjun għal għarrieda, il-korp notifikat
għandu jispeċifika l-kriterji rilevanti tat-
teħid tal-kampjun u l-proċedura tal-
ittestjar.

Flimkien mat-teħid ta’ kampjun mill-
produzzjoni, il-korp notifikat għandu, jekk 
ikun possibbli, jieħu huwa stess jew 
inkella minn awtoritajiet esterni għas-
sorveljanza tas-suq, kampjuni tal-apparati 
mis-suq. Il-verifika dwar jekk l-apparat 
manifatturat huwiex f’konformità mad-
dokumentazzjoni teknika u/jew id-dossier 
tad-disinn għandha ssir mill-inqas darba 
waħda f’ħames snin għal kull manifattur 
u kull grupp speċifiku tal-prodott. Qabel 
it-teħid tal-kampjun għal għarrieda, il-korp 
notifikat għandu jispeċifika l-kriterji 
rilevanti tat-teħid tal-kampjun u l-
proċedura tal-ittestjar. L-arranġament tal-
kampjun u l-verifiki tiegħu għandhom 
jitħallsu mill-manifattur.

Or. de

Ġustifikazzjoni

It-teħid ta’ kampjuni mis-suq normalment mhuwiex possibbli minħabba li l-korpi nnotifikati 
m’għandhomx is-setgħat suffiċjenti biex jintervjenu. F’dawn il-każijiet, il-kampjunar għandu 
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jsir mill-awtoritajiet għas-sorveljanza tas-suq. Sabiex ikun żgurat li l-kampjunar suffiċjenti 
jkun ittieħed, il-korpi nnotifikati kollha huma obbligati li jagħmlu spezzjoni mill-inqas darba
waħda f’ċiklu ta’ ċertifikazzjoni.

Emenda 872
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.4 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-
manifattur b’rapport ta’ spezzjoni li għandu 
jinkludi, jekk ikun applikabbli, ir-riżultat 
tal-verifika tal-kampjun.

Il-korp notifikat għandu jipprovdi lill-
manifattur b’rapport ta’ spezzjoni li għandu 
jinkludi, jekk ikun applikabbli, ir-riżultat 
tal-verifika tal-kampjun. Dan ir-rapport 
għandu jiġi ppubblikat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Waħda mill-lezzjonijiet ewlenija mitgħallma wara l-iskandlu tal-PiP hija l-ħtieġa għal 
spezzjonijiet għal għarrieda. Fl-interess tat-trasparenza, ir-rapport ta’ spezzjoni għandu jiġi 
ppubblikat.

Emenda 873
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-
klassi III, ir-rapport ta’ sorveljanza 
għandu jinkludi wkoll verifika tal-partijiet 
approvati u/jew materjali li huma 
essenzjali għall-integrità tal-apparat, 
inkluż, fejn xieraq, il-koerenza bejn il-
kwantitajiet ta’ partijiet u/jew materjali 
prodotti jew mixtrija u l-kwantitajiet ta’
prodotti lesti.

imħassar
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna drabi ma jkunx possibbli li titwettaq verifika tal-koerenza bejn il-kwantità ta’ materja 
prima prodotta jew mixtrija jew il-komponenti kruċjali approvati għat-tip u l-kwantità ta’
prodotti lesti. Il-kompiti u l-kompetenzi tal-korpi notifikati huma fil-qasam tal-eżamijiet 
tekniċi u mhux l-analiżi tan-negozju. Il-verifika tal-koerenza hija ġeneralment id-dmir tal-
manifattur għal raġunijiet ta’ kontabbiltà finanzjarja.

Emenda 874
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 4 – punt 4.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.6. Il-korp notifikat għandu jiżgura li l-
kompożizzjoni tat-tim tal-valutazzjoni 
tassigura esperjenza fit-teknoloġija 
kkonċernata, u oġġettività u newtralità 
kontinwa; dan għandu jinkludi rotazzjoni 
tal-membri tat-tim ta’ valutazzjoni 
f’intervalli xierqa. Bħala regola ġenerali,
awditur ewlieni ma għandux imexxi u 
jattendi għall-awditjar għal aktar minn tliet
snin konsekuttivi tal-istess manifattur.

4.6. Il-korp notifikat għandu jiżgura li l-
kompożizzjoni tat-tim tal-valutazzjoni 
tassigura esperjenza fit-teknoloġija 
kkonċernata, u oġġettività u newtralità 
kontinwa. Awditur ewlieni ma għandux 
imexxi u jattendi għall-awditjar għal aktar 
minn ħames snin konsekuttivi tal-istess 
manifattur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tul iċ-ċiklu kollu ta’ ċertifikazzjoni trid tiġi żgurata b’mod konsistenti l-kompetenza u l-
esperjenza meħtieġa fl-apparat mediku li għandu jiġi vvalutat. L-awditur ewlieni għandu jkun 
awtorizzat li jmexxi u jattendi awditu sa ħames snin konsekuttivi f’konformità maċ-ċiklu ta’
ċertifikazzjoni regolari ta’ ħames snin għal apparati mediċi. Fir-rigward tal-membri l-oħra 
ta’ tim ta’ valutazzjoni m’għandux ikun hemm rotazzjoni minħabba r-responsabbiltà 
subordinata tagħhom lejn l-awditur ewlieni.

Emenda 875
Mairead McGuinness
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Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 5 – punt 5.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.3a. 5.3bis Għal apparati fil-Klassi III il-
parti klinika tad-dossier għandha tiġi 
evalwata minn espert kliniku xieraq fost 
dawk li jinstabu fil-lista żviluppata mill-
MDCG skont l-Artikolu 80g)

Or. en

Emenda 876
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 8 – punt 8 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-manifattur jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu għandu, għal perjodu li 
jispiċċa wara ħames snin, u fil-każ ta’
apparati impjantabbli mill-inqas 15-il 
sena wara li jkun tqiegħed fis-suq l-aħħar 
apparat, iħalli għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti:

8. Il-manifattur jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu għandu, għal perjodu  
tal-anqas ekwivalenti mal-ħajja tal-
apparat mediku kif definit mill-
manifattur, iżda mhux inqas minn 10 snin
mid-data ta’ rilaxx tal-prodott mill-
manifattur, iħalli għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi taż-żamma għad-dokumenti għandhom jiġu adattati sabiex jissodisfaw u jkunu 
armonizzati mal-istandards internazzjonali (tqabbil ma’ eż. ISO 13485).

Emenda 877
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 9 – punt 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifattur jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu għandu, għal perjodu li
jispiċċa wara ħames snin, u fil-każ ta’
apparati impjantabbli mill-inqas 15-il 
sena wara li jkun tqiegħed fis-suq l-aħħar 
apparat, iħalli għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti:

Il-manifattur jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu għandu, għal perjodu li
tal-anqas huwa ekwivalenti mal-ħajja tal-
apparat mediku kif definit mill-
manifattur, iżda mhux inqas minn 10 snin
mid-data ta’ rilaxx tal-prodott mill-
manifattur, iħalli għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi taż-żamma għad-dokumenti għandhom jiġu adattati sabiex sabiex jissodisfaw u 
jkunu armonizzati  mal-istandards internazzjonali (tqabbil ma’ eż. ISO 13485).

Emenda 878
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 10 – punt 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fil-każ ta’ apparati klassifikati bħala fil-
klassi III, is-sorveljanza għandha tinkludi 
wkoll verifika tal-koerenza bejn il-
kwantità ta’ materja prima prodotta jew 
mixtrija jew il-komponenti kruċjali 
approvati għat-tip u l-kwantità ta’ prodotti 
lesti.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ħafna drabi ma jkunx possibbli li titwettaq verifika tal-koerenza bejn il-kwantità ta’ materja 
prima prodotta jew mixtrija jew il-komponenti kruċjali approvati għat-tip u l-kwantità ta’
prodotti lesti. Il-kompiti u l-kompetenzi tal-korpi notifikati huma fil-qasam tal-eżamijiet 
tekniċi u mhux l-analiżi tan-negozju. Il-verifika tal-koerenza hija ġeneralment id-dmir tal-
manifattur għal raġunijiet ta’ kontabbiltà finanzjarja.
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Emenda 879
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 10 – punt 6 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifattur jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu għandu, għal perjodu li
jispiċċa mill-inqas ħames snin, u fil-każ
ta’ apparati impjantabbli mill-inqas 15-il 
sena wara li jkun tqiegħed fis-suq l-aħħar 
apparat, iħalli għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti:

Il-manifattur jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu għandu, għal perjodu li
tal-anqas huwa ekwivalenti mal-ħajja tal-
apparat mediku kif definit mill-
manifattur, iżda mhux inqas minn 10 snin
mid-data ta’ rilaxx tal-prodott mill-
manifattur, iħalli għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi taż-żamma għad-dokumenti għandhom jiġu adattati sabiex sabiex jissodisfaw u 
jkunu armonizzati  mal-istandards internazzjonali (tqabbil ma’ eż. ISO 13485).

Emenda 880
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 10 – punt 7 – punt 7.5 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.5. Permezz ta’ deroga mit-Taqsima 6, il-
manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu għandu, għal perjodu li jispiċċa 
mill-inqas ħames snin wara li l-apparat 
ikun tqiegħed fis-suq, iħalli għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti:

7.5. Permezz ta’ deroga mit-Taqsima 6, il-
manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu għandu, għal perjodu li tal-anqas 
huwa ekwivalenti mal-ħajja tal-apparat 
mediku kif definit mill-manifattur, iżda 
mhux inqas minn 10 snin mid-data ta’
rilaxx tal-prodott mill-manifattur, iħalli 
għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti:

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-perjodi taż-żamma għad-dokumenti għandhom jiġu adattati sabiex sabiex jissodisfaw u 
jkunu armonizzati  mal-istandards internazzjonali (tqabbil ma’ eż. ISO 13485).

Emenda 881
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 10 – intestatura 3 – Parti B

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Parti B: Verifika tal-Prodott Parti B: Verifika tal-Prodott tal-UE

Or. en

Emenda 882
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 10 – Parti B – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korp notifikat għandu jwettaq l-
eżamijiet u t-testijiet xierqa sabiex
jivverifika l-konformità tal-apparat mar-
rekwiżiti tar-Regolament billi jeżamina u 
jittestja kull prodott kif speċifikat fit-
Taqsima 5.

4. Il-korp notifikat għandu jwettaq l-
eżamijiet u t-testijiet xierqa sabiex
jivvaluta l-konformità tal-apparat mar-
rekwiżiti tar-Regolament billi jeżamina u 
jittestja kull prodott kif speċifikat fit-
Taqsima 5 jew billi jeżamina u jittestja l-
prodotti fuq bażi statistika kif speċifikat 
fit-Taqsima 6.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-Deċiżjoni 768/2008/KE, Modulu F, numru 5, għandha tiġi miżjuda l-
opzjoni li jitwettqu verifiki ta’ statistika partikularment minħabba li prodotti ma jistgħux jiġu 
vvalutati permezz ta’ verifika tal-prodott mingħajr il-proċessi ta’ verifika tal-istatistika.
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Emenda 883
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 10 – Parti B – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-verifika statistika tal-konformità 

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-Deċiżjoni 768/2008/KE, Modulu F, numru 5, għandha tiġi miżjuda l-
opzjoni li jitwettqu verifiki ta’ statistika partikularment minħabba li prodotti ma jistgħux jiġu 
vvalutati permezz ta’ verifika tal-prodott mingħajr il-proċessi ta’ verifika tal-istatistika.

Emenda 884
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 10 – Parti B – punt 5a – parti 5.1 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.1. Il-manifattur għandu jippreżenta l-
prodotti mmanifatturati fil-forma ta’
kunsinni omoġenji. Il-prova tal-
omoġeneità għall-prodotti ppreżentati 
għandha tkun parti mid-dokumentazzjoni 
tal-lott.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-Deċiżjoni 768/2008/KE, Modulu F, numru 5, għandha tiġi miżjuda l-
opzjoni li jitwettqu verifiki ta’ statistika partikularment minħabba li prodotti ma jistgħux jiġu 
vvalutati permezz ta’ verifika tal-prodott mingħajr il-proċessi ta’ verifika tal-istatistika.

Emenda 885
Holger Krahmer
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Proposta għal regolament
Anness 10 – Parti B – punt 5 a - parti 5.2 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.2. Għandu jittieħed kampjun minn kull 
lott b’mod każwali. Il-prodotti li jagħmlu 
parti mill-kampjun għandhom jiġu 
eżaminati individwalment u għandhom 
jitwettqu t-testijiet fiżiċi u dawk fil-
laboratorju xierqa li huma definiti fl-
istandard(s) rilevanti msemmija fl-
Artikolu 6 jew it-testijiet ekwivalenti 
sabiex jivverifikaw il-konformità tal-
apparati mat-tip deskritt fiċ-ċertifikat tal-
UE tal-eżami tat-tip u mar-rekwiżiti ta’
dan ir-Regolament li japplikaw għalihom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-Deċiżjoni 768/2008/KE, Modulu F, numru 5, għandha tiġi miżjuda l-
opzjoni li jitwettqu verifiki ta’ statistika partikularment minħabba li prodotti ma jistgħux jiġu 
vvalutati permezz ta’ verifika tal-prodott mingħajr il-proċessi ta’ verifika tal-istatistika.

Emenda 886
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 10 – Parti B – punt 5 a – parti 5.3 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.3. Il-kontroll statistiku tal-prodotti 
għandu jkun ibbażat fuq attributi u/jew 
varjabbli, li jfisser skemi ta’ għażla ta’
kampjuni b’karatteristiċi operattivi li 
jiżguraw livell għoli ta’ sikurezza u 
prestazzjoni skont l-aħħar żviluppi. L-
iskemi tal-għażla tal-kampjuni se jiġu 
stabbiliti bl-istandards armonizzati jew 
ekwivalenti msemmija fl-Artikolu 6, waqt 
li titqies in-natura speċifika tal-kategoriji 
tal-prodotti inkwistjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-Deċiżjoni 768/2008/KE, Modulu F, numru 5, għandha tiġi miżjuda l-
opzjoni li jitwettqu verifiki ta’ statistika partikularment minħabba li prodotti ma jistgħux jiġu 
vvalutati permezz ta’ verifika tal-prodott mingħajr il-proċessi ta’ verifika tal-istatistika.

Emenda 887
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 10 – Parti B – punt 5 a – parti 5.4 (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5.4. Il-korp notifikat għandu jwaħħal, jew 
jara li jitwaħħal in-numru ta’
identifikazzjoni tiegħu fuq kull apparat 
approvat u għandu jfassal ċertifikat ta’
verifika tal-prodott tal-UE marbut mat-
testijiet imwettqa.
Il-prodotti kollha fil-lott jistgħu jitqiegħdu 
fis-suq għajr dawk fil-kampjun li naqsu 
milli jkunu konformi.
Jekk lott jiġi rifjutat, il-korp notifikat 
kompetenti għandu jieħu l-miżuri xierqa 
sabiex jiġi prevjenut li l-lott jitqiegħed fis-
suq.
Fl-eventwalità ta’ rifjut b’mod frekwenti 
tal-lottijiet, il-korp notifikat jista’
jissospendi l-verifika tal-istatistika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F’konformità mad-Deċiżjoni 768/2008/KE, Modulu F, numru 5, għandha tiġi miżjuda l-
opzjoni li jitwettqu verifiki ta’ statistika partikularment minħabba li prodotti ma jistgħux jiġu 
vvalutati permezz ta’ verifika tal-prodott mingħajr il-proċessi ta’ verifika tal-istatistika.

Emenda 888
Holger Krahmer
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Proposta għal regolament
Anness 10 – Parti B – punt 7 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifattur jew ir-rappreżentant
awtorizzat tiegħu għandu, għal perjodu li
jispiċċa mill-inqas ħames snin, u fil-każ
ta’ apparati impjantabbli mill-inqas 15-il 
sena wara li jkun tqiegħed fis-suq l-aħħar 
apparat, iħalli għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti:

Il-manifattur jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu għandu, għal perjodu li
tal-anqas huwa ekwivalenti mal-ħajja tal-
apparat mediku kif definit mill-
manifattur, iżda mhux inqas minn 10 snin
mid-data ta’ rilaxx tal-prodott mill-
manifattur, iħalli għad-dispożizzjoni tal-
awtoritajiet kompetenti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi taż-żamma għad-dokumenti għandhom jiġu adattati sabiex sabiex jissodisfaw u 
jkunu armonizzati  mal-istandards internazzjonali (tqabbil ma’ eż. ISO 13485).

Emenda 889
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 10 – Parti B – punt 8 – punt 8.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8.4. Permezz ta’ deroga mit-Taqsima 7, il-
manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu għandu, għal perjodu li jispiċċa 
mi;l-inqas ħames snin wara li l-aħħar 
apparat ikun tqiegħed fis-suq, iħalli għad-
dispożizzjoni tal-awtoritajiet kompetenti:

8.4. Permezz ta’ deroga mit-Taqsima 7, il-
manifattur jew ir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu għandu, għal perjodu li tal-anqas 
huwa ekwivalenti mal-ħajja tal-apparat 
mediku kif definit mill-manifattur, iżda 
mhux inqas minn 10 snin mid-data ta’
rilaxx tal-prodott mill-manifattur, iħalli 
għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet 
kompetenti:

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-perjodi taż-żamma għad-dokumenti għandhom jiġu adattati sabiex sabiex jissodisfaw u 
jkunu armonizzati  mal-istandards internazzjonali (tqabbil ma’ eż. ISO 13485).
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Emenda 890
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 13 – punt 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-konferma tal-konformità mar-
rekwiżiti li jikkonċernaw il-karatteristiċi u 
l-prestazzjoni msemmija fit-Taqsima 1 tal-
Anness I, taħt il-kundizzjonijiet normali 
tal-użu tal-apparat, u l-evalwazzjoni tal-
effetti sekondarji mhux mixtieqa u tal-
aċċettabbiltà tal-proporzjon tal-
benefiċċju/tar-riskju msemmi fit-Taqsima 1 
u 5 tal-Anness I, għandhom ikunu bbażati 
fuq id-dejta klinika.

2. Il-konferma tal-konformità mar-
rekwiżiti li jikkonċernaw il-karatteristiċi u 
l-prestazzjoni msemmija fit-Taqsima 1 tal-
Anness I, taħt il-kundizzjonijiet normali 
tal-użu tal-apparat, u l-evalwazzjoni tal-
effetti sekondarji mhux mixtieqa u tal-
aċċettabbiltà tal-proporzjon tal-
benefiċċju/tar-riskju msemmi fit-Taqsima 1 
u 5 tal-Anness I, għandhom ikunu bbażati 
fuq id-dejta klinika.

Għaldaqstant, għandha tiġi kkunsidrata 
wkoll id-dejta mill-istituzzjonijiet xjentifiċi 
indipendenti jew mill-kumpaniji 
mediċinali abbażi tal-ġbir tad-dejta 
tagħhom stess tad-dejta klinika.

Or. de

Emenda 891
Marina Yannakoudakis

Proposta għal regolament
Anness 13 – punt 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. l-involviment ta’ korpi xjentifiċi 
indipendenti bħal istituzzjonijiet 
akkademiċi jew soċjetajiet mediċi fil-ġbir 
u/jew l-analiżi tad-dejta klinika

Or. en
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Emenda 892
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 13 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fil-każ tal-apparati impjantabbli u l-
apparati li huma fil-klassi III, għandhom 
jiġu esegwiti investigazzjonijiet kliniċi 
sakemm mhijiex ġustifikata kif dovut li 
wieħed iserraħ fuq dejta klinika waħedha. 
Id-dimostrazzjoni tal-ekwivalenza 
b’konformità mat-Taqsima 4 ġeneralment 
ma għandhiex titqies bħala ġustifikazzjoni 
tajba biżżejjed skont it-tifsira tal-ewwel 
sentenza ta’ dan il-paragrafu.

5. Fil-każ tal-apparati impjantabbli, 
għandhom jiġu esegwiti investigazzjonijiet 
kliniċi sakemm mhijiex ġustifikata kif 
dovut li wieħed iserraħ fuq dejta klinika 
waħedha. Id-dimostrazzjoni tal-
ekwivalenza b’konformità mat-Taqsima 4 
ġeneralment ma għandhiex titqies bħala 
ġustifikazzjoni tajba biżżejjed skont it-
tifsira tal-ewwel sentenza ta’ dan il-
paragrafu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta’ apparati manifatturati li jutilizzaw tessuti jew ċelloli ta’ oriġini mill-bniedem jew 
mill-annimali, ħafna drabi huwa possibbli li wieħed jibbaża fuq l-esperjenza klinika u r-
rapporti tal-letteratura tas-sikurezza u l-prestazzjoni ta’ apparati ekwivalenti jew li tintuża l-
konformità ma’ standards rikonoxxuti biex jiġu sodisfatti r-rekwiżiti tal-evidenza klinika

Emenda 893
Nora Berra

Proposta għal regolament
Anness 13 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fil-każ tal-apparati impjantabbli u l-
apparati li huma fil-klassi III, għandhom 
jiġu esegwiti investigazzjonijiet kliniċi 
sakemm mhijiex ġustifikata kif dovut li 
wieħed iserraħ fuq dejta klinika waħedha. 
Id-dimostrazzjoni tal-ekwivalenza 
b’konformità mat-Taqsima 4 ġeneralment
ma għandhiex titqies bħala ġustifikazzjoni 
tajba biżżejjed skont it-tifsira tal-ewwel 

5. Fil-każ tal-apparati impjantabbli u l-
apparati li huma fil-klassi III, għandhom 
jiġu esegwiti investigazzjonijiet kliniċi 
sakemm mhijiex ġustifikata kif dovut li 
wieħed iserraħ fuq dejta klinika waħedha.
Għall-prodotti innovattivi, id-
dimostrazzjoni tal-ekwivalenza 
b’konformità mat-Taqsima 4 ma għandhiex 
titqies bħala ġustifikazzjoni tajba biżżejjed 
skont it-tifsira tal-ewwel sentenza ta’ dan 
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sentenza ta’ dan il-paragrafu. il-paragrafu. Madankollu, għar-
ripetizzjoni tal-apparati diġà fis-suq u li 
għalihom diġà hija disponibbli dejta 
klinika u li għalihom id-dejta mis-
sorveljanza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni ma tindika l-ebda 
tħassib dwar is-sikurezza, id-
dimostrazzjoni tal-ekwivalenza tista’
titqies bħala ġustifikazzjoni suffiċjenti. 
Għal apparati sottomessi għall-
valutazzjoni xjentifika prevista f’dan ir-
Regolament, id-dimostrazzjoni tal-
ekwivalenza għandha tiġi vvalutata mill-
MDCG.

Or. en

Emenda 894
Thomas Ulmer

Proposta għal regolament
Anness 13 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fil-każ tal-apparati impjantabbli u l-
apparati li huma fil-klassi III, għandhom 
jiġu esegwiti investigazzjonijiet kliniċi 
sakemm mhijiex ġustifikata kif dovut li 
wieħed iserraħ fuq dejta klinika waħedha. 
Id-dimostrazzjoni tal-ekwivalenza 
b’konformità mat-Taqsima 4 ġeneralment 
ma għandhiex titqies bħala ġustifikazzjoni 
tajba biżżejjed skont it-tifsira tal-ewwel 
sentenza ta’ dan il-paragrafu.

5. Fil-każ tal-apparati impjantabbli u l-
apparati li huma fil-klassi III, għandhom 
jiġu esegwiti investigazzjonijiet kliniċi 
sakemm mhijiex ġustifikata kif dovut li 
wieħed iserraħ fuq dejta klinika waħedha.
Fil-każ tal-apparati ġodda, id-
dimostrazzjoni tal-ekwivalenza 
b’konformità mat-Taqsima 4 ġeneralment 
ma għandhiex titqies bħala ġustifikazzjoni 
tajba biżżejjed skont it-tifsira tal-ewwel 
sentenza ta’ dan il-paragrafu.

Or. de

Emenda 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Proposta għal regolament
Anness 13 – punt 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Id-dejta klinika kollha miġbura mill-
manifattur bħala parti minn PMCF 
għandha tkun aċċessibbli għall-
professjonisti tas-saħħa.

Or. en

Emenda 896
Holger Krahmer

Proposta għal regolament
Anness 13 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-manifattur għandu janalizza s-sejbiet 
tal-PMCF u jiddokumenta r-riżultati 
f’rapport ta’ evalwazzjoni tal-PMCF li 
għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni 
teknika.

3. Il-manifattur għandu janalizza s-sejbiet 
tal-PMCF u jiddokumenta r-riżultati 
f’rapport ta’ evalwazzjoni tal-PMCF li 
għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni 
teknika.

Għall-apparati mediċi impjantabbli, ir-
rapport ta’ evalwazzjoni tal-PMCF tal-
manifattur għandu rieżaminat minn korp 
xjentifiku indipendenti, bħal istituzzjoni 
akkademika jew soċjetà medika. Sabiex 
ikun jista’ jsir ir-rieżami tiegħu, il-
manifattur għandu jipprovdi d-dejta 
rilevanti kollha lill-korp xjentifiku 
indipendenti. Kemm ir-rapport ta’
evalwazzjoni tal-PMCF tal-manifattur kif 
ukoll ir-rieżami tiegħu minn korp 
xjentifiku indipendenti għandhom ikunu 
parti mid-dokumentazzjoni teknika għall-
apparati mediċi tal-klassi III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza ta’ apparati mediċi oħra fil-klassi III bħal apparati li jinkorporaw kapsula tal-
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ġelatina, hija żgurat u vvalutata permezz ta’ investigazzjonijiet kliniċi mwettqa qabel ma 
titwaħħlilhom il-marka CE.

Emenda 897
Anna Rosbach

Proposta għal regolament
Anness 14 – parti I – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull pass fl-investigazzjoni klinika, mill-
ewwel kunsiderazzjoni tal-ħtieġa u l-
ġustifikazzjoni tal-istudju sal-
pubblikazzjoni tar-riżultati, għandu 
jitwettaq b’konformità ma’ prinċipji etiċi 
rikonoxxuti, bħal pereżempju dawk 
stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija f’Helsinki 
dwar il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka Medika 
li Tinvolvi Suġġetti Umani, adottata mit-
18-il Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f’Helsinki, il-Finlandja, fl-
1964, u emendata l-aħħar mid-59 
Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f’Seoul, il-Korea, fl-2008.

Kull pass fl-investigazzjoni klinika, mill-
ewwel kunsiderazzjoni tal-ħtieġa u l-
ġustifikazzjoni tal-istudju sal-
pubblikazzjoni tar-riżultati, għandu 
jitwettaq b’konformità ma’ prinċipji etiċi 
rikonoxxuti, bħal pereżempju dawk 
stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija f’Helsinki 
dwar il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka Medika 
li Tinvolvi Suġġetti Umani, adottata mit-
18-il Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f’Helsinki, il-Finlandja, fl-
1964, u kwalunkwe emendi sussegwenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-investigazzjonijiet kliniċi jridu dejjem jilħqu l-aħħar 
verżjoni emendata tad-Dikjarazzjoni ta’ Ħelsinki

Emenda 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 14 – parti I – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull pass fl-investigazzjoni klinika, mill-
ewwel kunsiderazzjoni tal-ħtieġa u l-

Kull pass fl-investigazzjoni klinika, mill-
ewwel kunsiderazzjoni tal-ħtieġa u l-
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ġustifikazzjoni tal-istudju sal-
pubblikazzjoni tar-riżultati, għandu 
jitwettaq b’konformità ma’ prinċipji etiċi 
rikonoxxuti, bħal pereżempju dawk 
stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija f’Helsinki 
dwar il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka Medika 
li Tinvolvi Suġġetti Umani, adottata mit-
18-il Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f’Helsinki, il-Finlandja, fl-
1964, u emendata l-aħħar mid-59 
Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f’Seoul, il-Korea, fl-2008.

ġustifikazzjoni tal-istudju sal-
pubblikazzjoni tar-riżultati, għandu 
jitwettaq b’konformità ma’ prinċipji etiċi 
rikonoxxuti, bħal pereżempju dawk 
stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija f’Helsinki 
dwar il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka Medika 
li Tinvolvi Suġġetti Umani, adottata mit-
18-il Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f’Helsinki, il-Finlandja, fl-
1964, u emendata l-aħħar mid-59 
Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f’Seoul, il-Korea, fl-2008.
Ir-Regolament tal-kundizzjonijiet 
iddettaljati fir-rigward tal-parteċipazzjoni 
tas-suġġetti tal-prova fl-istudji kliniċi 
huwa fir-responsabbiltà tal-Istati Membri.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi għaldaqstant, sabiex jiġi ċċarat li l-Istati Membri għandhom jiddefinixxu 
l-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni tas-suġġetti tal-prova fl-istudji kliniċi. F’dan ir-
rigward, dawn huma marbuta mad-definizzjoni tal-istandards minumi, li ttieħdu bħala l-bażi 
fid-Dikjarazzjoni ta’ Helsinki tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija, fil-pubblikazzjoni tagħha fl-
2008.

Emenda 899
Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 14 – parti I – punt 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Investigazzjonijiet kliniċi fuq suġġetti 
inabilitati
Fil-każ ta’ suġġetti inabilitati li ma 
jkunux taw, jew li ma jkunux irrifjutaw li 
jagħtu, il-kunsens infurmat qabel il-bidu 
tal-inabbiltà tagħhom, investigazzjonijiet 
kliniċi jistgħu jsiru biss jekk, minbarra l-
kundizzjonijiet ġenerali, jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
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– il-kunsens infurmat tar-rappreżentant 
legali jkun inkiseb, li jirrappreżenta x-
xewqa preżunta tas-suġġett u jista’ jiġi 
revokat f’kull żmien, mingħajr detriment 
għas-suġġett;
– is-suġġett inabilitat ikun irċieva 
informazzjoni adegwata fir-rigward tal-
kapaċità ta’ dik il-persuna li tifhem, fir-
rigward tal-investigazzjoni u r-riskji u l-
benefiċċji tagħha;
– ix-xewqa espliċita ta’ suġġett inabilitat, 
li għandu l-kapaċità li jifforma opinjoni u 
li jivvaluta din l-informazzjoni, li jirrifjuta 
li jipparteċipa fl-investigazzjoni klinika 
jew li jirtira minnha f’kull żmien, 
għandha tiġi kkunsidrata debitament mill-
investigatur;
– ebda inċentiv jew stimolu finanzjarju 
ma jingħata għajr il-kumpens għall-
parteċipazzjoni fl-investigazzjoni klinika;
– tali riċerka hija essenzjali biex tiġi 
validata d-dejta miksuba f’investigazzjoni 
klinika fuq persuni li kapaċi jagħtu l-
kunsens infurmat jew b’metodi oħra ta’
riċerka;
– tali riċerka hi marbuta direttament ma’
kundizzjoni medika ta’ theddid għall-
ħajja jew ta’ indeboliment, li minnha jkun 
ibati s-suġġett;
– l-investigazzjoni klinika tfasslet biex 
timminimizza l-uġigħ, l-iskonfort, il-biża’
u kull riskju ieħor prevedibbli b’rabta 
mal-marda u mal-istadju tal-iżvilupp u 
kemm il-limitu tar-riskju kif ukoll il-grad 
ta’ tbatija huma definiti b’mod speċjali u 
osservati b’mod kostanti;
– hemm raġunijiet biex wieħed jistenna li 
l-parteċipazzjoni fl-investigazzjoni klinika 
tipproduċi benefiċċju għas-suġġett 
inabilitat li jkun ogħla mir-riskji jew ma 
tipproduċi l-ebda riskju;
– kumitat tal-etika, b’kompetenza rigward 
il-marda rilevanti u l-popolazzjoni ta’
pazjenti kkonċernati, jew li ħa parir dwar 
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kwistjonijiet kliniċi, etiċi u psikosoċjali fil-
qasam tal-marda rilevanti u l-
popolazzjoni ta’ pazjenti kkonċernati, 
ikun ikkonferma l-protokoll;
Is-suġġett, sa fejn hu possibbli, għandu 
jieħu sehem fil-proċedura tal-kunsens.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta mqabbla mal-proposta dwar il-provi kliniċi għal prodotti mediċinali, id-dispożizzjonijiet 
dwar l-investigazzjonijiet kliniċi huma dgħajfa ħafna u mhux preċiżi. L-investigazzjonijiet 
kliniċi jistgħu jinkludu riskju sinifikanti ħafna għall-pazjent. Għalhekk jeħtieġ li jiġu 
speċifikati d-dispożizzjonijiet.

Emenda 900
Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 14 – parti I – punt 1 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Investigazzjoni klinika fuq minorenni

Investigazzjoni klinika fuq minorenni 
tista’ titwettaq biss fejn, minbarra l-
kundizzjonijiet ġenerali, jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
– il-kunsens informat tar-rappreżentant 
legali jkun inkiseb, fejn il-kunsens 
għandu jirrappreżenta x-xewqa preżunta 
tal-minorenni;
– il-minorenni jkun irċieva l-
informazzjoni kollha rilevanti b’mod 
adattat għall-età u l-maturità tal-
minorenni, minn tabib (jew l-investigatur 
jew membru tat-tim tal-istudju) imħarreġ 
jew li għandu esperjenza ta’ xogħol mat-
tfal, rigward l-investigazzjoni, ir-riskji u l-
benefiċċji;
– ix-xewqa espliċita ta’ minorenni li 
għandu l-kapaċità li jifforma opinjoni u li 
jivvaluta l-informazzjoni msemmija hawn 
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fuq li jirrifjuta li jipparteċipa fl-
investigazzjoni klinika, jew li jirtira 
minnha f’kull żmien, titqies b’mod debitu 
mill-investigatur;
– ebda inċentiv jew stimolu finanzjarju 
ma jingħata għajr il-kumpens għall-
parteċipazzjoni fl-investigazzjoni klinika
– tali riċerka hija essenzjali biex tiġi 
validata d-dejta miksuba waqt l-
investigazzjoni klinika fuq persuni li 
kapaċi jagħtu l-kunsens informat jew 
b’metodi oħra ta’ riċerka;
– tali riċerka jew tkun marbuta 
direttament ma’ kundizzjoni medika li 
minnha jkun ibati l-minorenni 
kkonċernat jew tkun ta’ natura tali li 
tista’ titwettaq biss fuq minorenni;
– l-investigazzjoni klinika tfasslet biex 
timminimizza l-uġigħ, l-iskonfort, il-biża’
u kull riskju ieħor prevedibbli b’rabta 
mal-marda u mal-istadju tal-iżvilupp u 
kemm il-limitu tar-riskju kif ukoll il-grad 
ta’ tbatija huma definiti b’mod speċjali u 
osservati b’mod kostanti;
– il-grupp ta’ pazjenti jikseb ċerti 
benefiċċji diretti mill-investigazzjoni 
klinika
– il-linji gwida xjentifiċi korrispondenti 
tal-Aġenzija jkunu ġew segwiti;
– kumitat tal-etika, b’kompetenza fil-
pedjatrija jew wara li jkun ħa parir dwar 
problemi kliniċi, etiċi u psikosoċjali fil-
qasam tal-pedjatrija, ikun approva l-
protokoll.
Il-minorenni għandu jieħu sehem fil-
proċedura ta’ kunsens b’mod adattat 
għall-età u l-maturità tiegħu jew tagħha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta mqabbla mal-proposta dwar il-provi kliniċi għal prodotti mediċinali, id-dispożizzjonijiet 
dwar l-investigazzjonijiet kliniċi huma dgħajfa ħafna u mhux preċiżi. L-investigazzjonijiet 
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kliniċi jistgħu jinkludu riskju sinifikanti ħafna għall-pazjent. Il-proposta għandha l-għan li 
żżomm tal-anqas l-istandard ta’ protezzjoni li huwa ggarantit għall-provi kliniċi bi prodotti 
mediċinali sa mill-2001 permezz tad-Direttiva 2001/20/KE.

Emenda 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 14 – parti II – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.3. Informazzjoni dwar l-investigatur 
prinċipali, l-investigatur li jikkoordina, 
inkluż il-kwalifiki tagħhom, u dwar is-sit(i) 
ta’ investigazzjoni.

3.1.3. Informazzjoni dwar l-investigatur 
prinċipali, l-investigatur li jikkoordina, 
inkluż il-kwalifiki tagħhom, u dwar is-sit(i) 
ta’ investigazzjoni, kif ukoll informazzjoni 
dwar il-kuntratt bejn l-isponser u l-
faċilitajiet li jispezzjonaw, kif ukoll id-
dettalji tal-finanzjament.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Hija proċedura standard li l-Kumitat tal-Etika jkollu aċċess għall-kuntratti li jsiru bejn l-
isponser u l-faċilitajiet li jispezzjonaw, u dawn għandhom jiġu osservati fl-evalwazzjoni tal-
Protokoll tal-istudji.

Emenda 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 14 – parti II – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1.4. Sinopsis ġenerali tal-investigazzjoni 
klinika.

3.1.4. Sinopsis ġenerali tal-investigazzjoni 
klinika fil-lingwa tal-pajjiż ikkonċernat.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun possibbli l-evalwazzjoni oġġettiva tal-applikabbiltà, huwa ta’ importanza 
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ewlenija sommarju tal-pjan ta’ studju fil-lingwa tal-pajjiż rispettiv.

Emenda 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Proposta għal regolament
Anness 14 – parti II – punt 3 – punt 3.15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.15a. Pjan għat-trattament ulterjuri tas-
suġġetti wara li tintemm l-investigazzjoni 
klinika.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Id-Dikjarazzjoni ta’ Helsinki tistabbilixxi l-bażi li l-Protokoll għandu jiddefinixxi ftehim 
għall-aċċess għas-suġġetti tal-prova wara l-istudju, għall-interventi li ġew identifikati bħala 
ta’ benefiċċju fl-istudju, jew l-aċċess għal kura jew appoġġ ieħor

Emenda 904
Christofer Fjellner

Proposta għal regolament
Anness 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Lista ta’ prodotti koperti mill-aħħar 
sottoparagrafu tad-definizzjoni ta’
"apparat mediku" imsemmija fin-
numru (1) tal-Artikolu 2(1)

imħassar

1. Lentijiet tal-kuntatt;

2. Impjanti għall-modifika jew twaħħil ta’
partijiet tal-ġisem;
3. Mili għall-wiċċ jew mili ieħor għall-
ġilda jew għall-membrani mukużi;
4. Tagħmir għal-lipoaspirazzjoni;

5. Tagħmir invażiv bil-laser maħsub biex 
jintuża fuq il-ġisem tal-bniedem;
6. Tagħmir ta’ vibrazzjoni intensiva ta’
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dawl.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 905
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Anness 15 – punt 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Preparazzjonijiet kimiċi għat-tqaxxir 
tal-ġilda

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment hemm konfużjoni dwar liema regolament - jekk hemm regolament - japplika għal 
preparazzjonijiet kimiċi għat-tqaxxir tal-ġilda, u xi wħud jistgħu jaqgħu f’lakuna.

Emenda 906
Nora Berra

Proposta għal regolament
Anness 15 – punt 4



PE510.767v01-00 182/182 AM\936128MT.doc

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Tagħmir għal-lipoaspirazzjoni 4. Tagħmir għal-lipoaspirazzjoni u għal-
lipolisi

Or. fr

Emenda 907
Linda McAvan

Proposta għal regolament
Anness 15 – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Tagħmir invażiv bil-laser maħsub biex 
jintuża fuq il-ġisem tal-bniedem;

5. Tagħmir bil-laser maħsub biex jintuża 
fuq il-ġisem tal-bniedem;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-tagħmir kollu bil-laser użat għal proċeduri kożmetiċi għandu jiġu rregolat bħala apparat 
mediku. Ħafna lasers dermatoloġiċi huma kkummerċjalizzati bħala "mhux invażivi" jew "bl-
inqas mod invażiv", għaldaqstant jista’ jkun hemm konfużjoni dwar x’inhu kopert. Anke l-
lasers vaskulari aktar ġodda ta’ riskju baxx jistgħu jirriżultaw f’ċikatriċi.


