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Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
*** Proċedura ta’ approvazzjoni

***I Proċedura leġiżlattiva ordinarja (l-ewwel qari)
***II Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tieni qari)

***III Proċedura leġiżlattiva ordinarja (it-tielet qari)

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-abbozz ta' att.)

Emendi għal abbozz ta’ att

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa grassa 
u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi 
partijiet tal-abbozz ta’ att li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop 
li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew 
nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika partikolari). Il-korrezzjonijiet proposti 
huma soġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.

L-intestatura ta’ kwalunkwe emenda għal att eżistenti, li l-abbozz ta' att 
ikollu l-ħsieb li jemenda, ikun fiha t-tielet u r-raba' linji li jidentifikaw 
rispettivament l-att eżistenti u d-dispożizzjoni kkonċernata f'dak l-att. Il-
partijiet li jittieħdu kif inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament 
jixtieq jemenda, imma li l-abbozz ta' att ma jkunx emenda, huma indikati 
b'tipa grassa. It-tħassir eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat 
kif ġej: [...].
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar apparat 
mediku dijanjostiku in vitro 
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0541),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2), u l-Artikolu 114 u l-Artikolu 168(4) tat-Trattat dwar 
il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni preżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0317/2012),

– wara li kkunsidra l-Artikoli 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

– Wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-14 ta’ Frar 
20131,

– wara li kkonsulta l-Kumitat tar-Reġjuni,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel (A7-0000/2013),

1. Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 5a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) L-għadd kbir ta' SMEs attivi fil-
qasam tal-apparat mediku dijanjostiku 
għandu jitqies meta jiġi rregolat dak il-
qasam, filwaqt li jiġi evitat il-ħolqien ta' 

                                               
1 Għadha mhix ippublikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali.
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riskji għas-saħħa u s-sikurezza.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

9. Sabiex jiġi żgurat l-ogħla livell ta' 
protezzjoni tas-saħħa, jeħtieġ li jiġu ċċarati 
u msaħħa r-regoli li jirregolaw l-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro mmanifatturat 
u użat, inkluż il-kejl u t-twassil tar-riżultati, 
f'istituzzjoni tas-saħħa unika biss, 
mingħajr ma jitqiegħed piż mhux meħtieġ 
fuq il-professjonisti mediċi li jużaw 
apparat mediku dijanjostiku b'mod 
differenti biex jadattaw għall-ħtiġijiet tal-
pazjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-emenda 37; il-ħtiġijiet speċifiċi tal-pazjenti jew ta' gruppi ta' pazjenti jridu jiġu 
rispettati.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) L-apparat mediku dijanjostiku in vitro 
għandu, bħala regola ġenerali, jkollu fuqu 
l-marka CE li tindika l-konformità tiegħu 
ma' dan ir-Regolament sabiex ikun jista' 
jiċċaqlaq b’mod liberu fl-Unjoni u jibda 
jintuża skont l-għan maħsub għalih. L-
Istati Membri ma għandhomx joħolqu 
ostakli għat-tqegħid fis-suq jew l-użu 

(26) L-apparat mediku dijanjostiku in vitro 
għandu, bħala regola ġenerali, ikollu fuqu 
l-marka CE li tindika l-konformità tiegħu 
ma' dan ir-Regolament sabiex ikun jista' 
jiċċaqlaq b’mod liberu fl-Unjoni u jibda 
jintuża skont l-għan maħsub għalih. L-
Istati Membri ma għandhomx joħolqu 
ostakli għat-tqegħid fis-suq jew l-użu 
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tiegħu għar-raġunijiet relatati mar-rekwiżiti 
stipulati f’dan ir-Regolament.

tiegħu għar-raġunijiet relatati mar-rekwiżiti 
stipulati f’dan ir-Regolament. Madankollu, 
l-Istati Membri għandhom jitħallew 
jiddeċiedu jillimitawx l-użu ta' kwalunkwe 
tip speċifiku ta' apparat dijanjostiku in 
vitro fir-rigward ta' aspetti li mhumiex 
koperti minn dan ir-Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni
Marbuta mal-Emenda 13. Hija politika li ilha teżisti tal-Unjoni Ewropea li l-kwistjoni dwar 
jekk għandhomx jiġu permessi, projbiti jew permessi b'limitazzjonijiet, teknoloġiji sensibbli 
mil-lat etiku, bħall-ittestjar ġenetiku qabel l-impjantazzjoni, għandha tkun suġġetta għall-
prinċipju tas-sussidjarjetà. L-Istati Membri li jippermettu dawn it-tipi ta' testijiet għandhom 
jiżguraw li jikkonformaw mal-istandards ta' dan ir-Regolament, iżda l-Istati Membri li jridu 
jipprojbixxu dawn it-testijiet skont id-dibattitu etiku nazzjonali għandu jibqa' jkollhom din il-
possibbiltà. Il-kliem meħud minn dispożizzjoni simili fir-Regolament dwar terapiji avvanzati.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 44a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44a) Studji dwar il-prestazzjoni klinika 
ta' intervent u studji oħra dwar il-
prestazzjoni klinika li jinvolvu riskju 
għas-suġġett għandhom jiġu permessi biss 
wara valutazzjoni u approvazzjoni minn 
kumitat tal-etika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mad-dibattitu dwar ir-Regolament dwar il-provi kliniċi; ir-Rapporteur iqis li r-rwol 
tal-kumitat tal-etika jrid jissaħħaħ.
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Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 45a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45a) Regoli stretti għal persuni li ma 
jistgħux jagħtu kunsens infurmat bħat-
tfal u l-persuni inabilitati għandhom jiġu 
stabbiliti fl-istess livell bħal fid-
Direttiva 2001/20/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta' April 2001 
dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, 
regolamenti u dispożizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istati Membri li 
jirrelataw għall-implimentazzjoni ta' 
prattika korretta ta' klinika fit-twettiq ta' 
provi kliniċi fuq prodotti mediċinali għall-
użu mill-bniedem1.
_____________
¹ ĠU L 121, 1.5.2001, p. 34.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Meta mqabbla mal-proposta dwar il-provi kliniċi għal prodotti mediċinali, id-dispożizzjonijiet 
dwar l-istudji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent huma dgħajfa ħafna u impreċiżi. L-
istudji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent jistgħu jinkludu riskju sinifikanti ħafna għall-
pazjent, pereżempju jekk il-kampjun jittieħed permezz ta' "spinal tap". Għalhekk, id-
dispożizzjonijiet iridu jiġu speċifikati. Il-proposta għandha l-għan li żżomm tal-anqas l-
istandard ta' protezzjoni li huwa ggarantit għall-provi kliniċi bi prodotti mediċinali sa mill-
2001 permezz tad-Direttiva 2001/20/KE.

Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59) Dan ir-Regolament jirrispetta d-
drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 

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

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea u speċjalment id-dinjità tal-
bniedem, l-integrità tal-persuna, il-
prinċipju ta' kunsens liberu u infurmat 
tal-persuna konċernata, il-protezzjoni tad-
dejta personali, il-libertà tal-arti u x-xjenza, 
il-libertà li tagħmel negozju u d-dritt għall-
proprjetà, kif ukoll il-Konvenzjoni dwar 
id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediċina 
u l-Protokoll Addizzjonali ta' dik il-
Konvenzjoni rigward l-Ittestjar Ġenetiku 
għal Skopijiet ta' Saħħa. Dan ir-
Regolament għandu jiġi applikat mill-Istati 
Membri b’konformità ma’ dawk id-
drittijiet u l-prinċipji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju tal-kunsens liberu u infurmat huwa punt fundamentali fl-Artikolu 3 tal-Karta u 
għandu jissemma' hawnhekk. 

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 59a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59a) Il-prinċipju tal-kunsens infurmat, li 
huwa wieħed mill-punti fundamentali tal-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali u ċerti 
dokumenti ta' organizzazzjonijiet 
internazzjonali bħall-Kunsill tal-Ewropa 
u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u 
l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD), għandhom 
jiġu rispettati f'dan ir-Regolament. Il-
kwalità tal-apparat mediku in vitro kif 
ukoll il-qafas tal-applikazzjoni tagħhom 
huma kruċjali, speċjalment fir-rigward 
tat-testijiet tad-DNA. Għalhekk, għandu 
jiddaħħal kapitolu dwar il-kunsens 
infurmat.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-Emenda 31. Il-prinċipju tal-kunsens liberu u infurmat huwa punt fundamentali 
fl-Artikolu 3 tal-Karta, u għalhekk għandhom jiddaħħlu dispożizzjonijiet fir-Regolament biex 
dan jitħares.

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 59b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(59b) Dan ir-Regolament huwa 
f’konformità mal-Konvenzjoni tan-
Nazzjonijiet Uniti tat-13 ta’ Diċembru 
2006 dwar id-Drittijiet tal-Persuni 
b’Diżabilità, ratifikata mill-Unjoni 
Ewropea fit-23 ta’ Diċembru 2010 u li 
biha l-firmatarji jimpenjaw ruħhom, 
b’mod partikolari, favur il-promozzjoni, 
il-ħarsien u l-garanzija tal-eżerċizzju sħiħ 
u ekwu tad-drittijiet tal-bniedem u tal-
libertajiet fondamentali fil-konfront tal-
persuni kollha b’diżabilità, u kif ukoll 
favur il-promozzjoni tad-dinjità inerenti 
tagħhom, fost affarjiet oħra, permezz tas-
sensibilizzazzjoni favur il-kapaċitajiet u l-
kontribut tal-persuni b’diżabilità.

Or. de

Ġustifikazzjoni

L-Unjoni Ewropea rratifikat il-Konvenzjoni tan-NU dwar il-Persuni b’DiżabilitàDan għandu 
jkun rifless fir-regolament
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Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 60

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(60) Sabiex jinżamm livell għoli ta' saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għanda
tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-adattament għall-progress tekniku tar-
rekwiżiti ġenerali dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni, tal-elementi li għandhom 
jiġu indirizzati fid-dokumentazzjoni 
teknika, tal-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE u taċ-
ċertifikati maħruġa mill-korpi notifikati,
tar-rekwiżiti minimi li għandhom jintlaħqu 
mill-korpi notifikati, tar-regoli dwar il-
klassifikazzjoni, tal-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi 
ppreżentata għall-approvazzjoni tal-istudji 
dwar il-prestazzjoni klinika; it-twaqqif tas-
sistema UDI; l-informazzjoni li trid tiġi 
ppreżentata għar-reġistrazzjoni tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro u ċerti 
operaturi ekonomiċi; il-livell u l-istruttura 
tat-tariffi għall-ħatra u l-monitoraġġ tal-
korpi notifikati; l-informazzjoni 
disponibbli għall-pubbliku fir-rigward tal-
istudji dwar il-prestazzjoni klinika; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji għalihom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq il-konsultazzjonijiet 
xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, 
inkluż fil-livell ta' esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti 
ddelegati, għandha tiżgura trażmissjoni 
simultanja, f'waqtha u xierqa tad-
dokumenti rilevanti lill-Parlament 

(60) Sabiex jinżamm livell għoli ta' saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tar-rekwiżiti minimi li 
għandhom jintlaħqu mill-korpi notifikati, 
tar-regoli dwar il-klassifikazzjoni u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi 
ppreżentata għall-approvazzjoni tal-istudji 
dwar il-prestazzjoni klinika; it-twaqqif tas-
sistema UDI; l-informazzjoni li trid tiġi 
ppreżentata għar-reġistrazzjoni tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro u ċerti 
operaturi ekonomiċi; il-livell u l-istruttura 
tat-tariffi għall-ħatra u l-monitoraġġ tal-
korpi notifikati; l-informazzjoni 
disponibbli għall-pubbliku fir-rigward tal-
istudji dwar il-prestazzjoni klinika; l-
adozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji għalihom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Madankollu, elementi sostanzjali ta' dan 
ir-Regolament bħar-rekwiżiti ġenerali ta' 
sikurezza u prestazzjoni, elementi li 
għandhom jiġu indirizzati fid-
dokumentazzjoni teknika, il-kontenut 
minimu tad-dikjarazzjoni ta' konformità 
tal-Unjoni, li jemendaw jew 
jissupplementaw il-proċeduri ta' 
valutazzjoni tal-konformità, għandhom 
jiġu emendati biss permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq il-konsultazzjonijiet xierqa matul 
il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-
livell ta' esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun 
qed tħejji u tfassal l-atti ddelegati, għandha 
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Ewropew u lill-Kunsill. tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Sabiex l-operaturi ekonomiċi, il-korpi 
notifikati, l-Istati Membri u l-
Kummissjoni jkunu jistgħu jadattaw 
għall-bidliet introdotti permezz ta' dan ir-
Regolament, huwa xieraq li jiġi previst 
perjodu tranżitorju suffiċjenti għal dak l-
adattament u biex isiru l-arranġamenti 
organizzazzjonali għall-applikazzjoni 
xierqa tiegħu. Huwa partikolarment 
importanti li sad-data tal-applikazzjoni, 
jinħatar għadd suffiċjenti ta' korpi notifikati 
skont ir-rekwiżiti l-ġodda u biex jiġi evitat 
kull nuqqas ta' apparat mediku dijanjostiku 
in vitro fis-suq.

(64) Sabiex l-operaturi ekonomiċi, 
speċjalment l-SMEs, ikunu jistgħu 
jadattaw għall-bidliet imdaħħla minn dan 
ir-Regolament u biex tiġi żgurata l-
applikazzjoni korretta tiegħu, huwa xieraq 
li jkun previst perjodu tranżitorju 
suffiċjenti biex ikunu jistgħu jsiru l-
arranġamenti organizzattivi. Madankollu, 
partijiet mir-Regolament li jikkonċernaw 
l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiġu implimentati mill-aktar fis 
possibbli. Huwa partikolarment importanti 
li jinħatar għadd suffiċjenti ta' korpi 
notifikati skont ir-rekwiżiti l-ġodda, mill-
aktar fis possibbli, biex jiġi evitat kull 
nuqqas ta' apparat mediku dijanjostiku in 
vitro fis-suq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara n-nota spjegattiva.
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Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 65

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(65) Sabiex tiġi żgurata t-tranżizzjoni bla 
xkiel lejn ir-reġistrazzjoni tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro, is-sistemi 
elettroniċi implimentati permezz ta' dan ir-
Regolament fil-livell tal-Unjoni għandhom 
isiru operattivi mill-aktar fis possibbli. L-
operaturi ekonomiċi u l-korpi notifikati li 
jirreġistraw fis-sistemi elettroniċi rilevanti 
stabbiliti fil-livell tal-Unjoni għandhom 
jitqiesu li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ 
reġistrazzjoni adottati mill-Istati Membri 
skont dawk id-dispożizzjonijiet tad-
Direttiva biex jiġu evitati r-
reġistrazzjonijiet multipli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi elettroniċi jridu jiġu stabbiliti mill-aktar fis possibbli. L-operaturi ekonomiċi 
għandhom ikunu jistgħu jipparteċipaw malli jkunu lesti.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 67a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67a) Hija politika li ilha teżisti tal-Unjoni 
li ma tindaħalx fil-politika nazzjonali li
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tippermetti, tipprojbixxi jew tillimita fil-
livell nazzjonali teknoloġiji etikament 
kontroversjali, bħall-ittestjar ġenetiku 
qabel l-impjantazzjoni. Dan ir-
Regolament m'għandux jinterferixxi ma' 
dan il-prinċipju, u għalhekk id-deċiżjoni 
biex tali teknoloġiji jiġu permessi, 
ipprojbiti jew limitati għandha tibqa' 
tittieħed fil-livell nazzjonali. Meta Stat 
Membru jippermetti tali teknoloġiji kemm 
jekk b'limitazzjoni kif ukoll jekk 
mingħajrha, għandhom japplikaw l-
istandards stabbiliti minn dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hija politika li ilha teżisti tal-Unjoni Ewropea li l-kwistjoni dwar jekk għandhomx jiġu 
permessi, projbiti jew permessi b'limitazzjonijiet, teknoloġiji sensibbli mil-lat etiku, bħall-
ittestjar ġenetiku qabel l-impjantazzjoni, għandha tkun suġġetta għall-prinċipju tas-
sussidjarjetà. L-Istati Membri li jippermettu dawn it-tipi ta' testijiet għandhom jiżguraw li 
jikkonformaw mal-istandards ta' dan ir-Regolament, iżda l-Istati Membri li jridu jipprojbixxu 
dawn it-testijiet skont id-dibattitu etiku nazzjonali għandu jibqa' jkollhom din il-possibbiltà.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Ir-regolamentazzjoni tal-apparat 
mediku dijanjostiku in vitro fil-livell tal-
Unjoni m'għandhiex tinterferixxi mal-
libertà tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk 
jillimitawx l-użu ta' kwalunkwe tip 
speċifiku ta' apparat dijanjostiku in vitro 
fir-rigward ta' aspetti li mhumiex koperti 
minn dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hija politika li ilha teżisti tal-Unjoni Ewropea li l-kwistjoni dwar jekk għandhomx jiġu 
permessi, projbiti jew permessi b'limitazzjonijiet, teknoloġiji sensibbli mil-lat etiku, bħall-
ittestjar ġenetiku qabel l-impjantazzjoni, għandha tkun suġġetta għall-prinċipju tas-
sussidjarjetà. L-Istati Membri li jippermettu dawn it-tipi ta' testijiet għandhom jiżguraw li 
jikkonformaw mal-istandards ta' dan ir-Regolament, iżda l-Istati Membri li jridu jipprojbixxu 
dawn it-testijiet skont id-dibattitu etiku nazzjonali għandu jibqa' jkollhom din il-possibbiltà. 
Il-kliem meħud minn dispożizzjoni simili fir-Regolament dwar terapiji avvanzati.

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

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

– dijanjożi, monitoraġġ, trattament, taffija 
jew kumpens għal korriment jew 
diżabbiltà,

– dijanjożi, monitoraġġ, trattament, taffija 
jew kumpens għal korriment jew 
diżabbiltà,

– investigazzjoni, bdil jew modifika tal-
anatomija jew ta’ proċess jew stat 
fiżjoloġiku,

– investigazzjoni, bdil jew modifika tal-
anatomija jew ta’ proċess jew stat 
fiżjoloġiku,

– kontroll jew appoġġ tal-konċepiment, – kontroll jew appoġġ tal-konċepiment,
– diżinfettar jew sterilizzazzjoni ta’ kull 
wieħed mill-prodotti msemmija hawn fuq, 

– diżinfettar jew sterilizzazzjoni ta’ kull 
wieħed mill-prodotti msemmija hawn fuq,

– għoti ta' informazzjoni rigward impatti 
diretti jew indiretti fuq is-saħħa,

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

a) Fl-Artikolu 2(2), id-definizzjoni ta' apparat mediku dijanjostiku in vitro twessgħet biex 
tkopri l-ittestjar ta' previżjoni u predispożizzjoni. Madankollu, id-definizzjoni ta' apparat 
mediku ma twessgħetx bl-istess mod. b) L-hekk imsejħa testijiet dwar l-istil ta' ħajja 
għandhom jaqgħu taħt ir-Regolament billi jista' jkollhom konsegwenzi enormi għas-saħħa tal-
pazjent/konsumatur. Għalhekk, kamp ta' applikazzjoni usa' huwa importanti għall-protezzjoni 
tal-pazjenti u l-konsumaturi fl-Ewropa.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 2 – inċiż 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jikkonċerna anormalità konġenitali; li jikkonċerna limitazzjonijiet fiżiċi jew 
mentali,

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta’ "anormalità konġenitali" huwa meqjus minn persuni b’diżabilità u mir-
rappreżentanti tagħhom bħala diskriminatorju; għaldaqstant għandu jinbidel.

Emenda 16

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-apparat mediku dijanjostiku in vitro 
użat għall-ittestjar tad-DNA għandu jkun 
suġġett għal dan ir-Regolament.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-hekk imsejħa testijiet dwar l-istil ta' ħajja għandhom jaqgħu taħt ir-Regolament billi jista' 
jkollhom konsegwenzi enormi għas-saħħa tal-pazjent/konsumatur. Għalhekk, kamp ta' 
applikazzjoni usa' huwa importanti għall-protezzjoni tal-pazjenti u l-konsumaturi fl-Ewropa.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) "apparat b’użu uniku" tfisser apparat 
li jkun maħsub biex jintuża fuq pazjent 
individwali waqt proċedura unika;

imħassar

Il-proċedura unika tista’ tinvolvi diversi 
użi jew użu fit-tul fuq l-istess pazjent. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' apparat b'użu uniku ma japplikax għall-IVDs.

Emenda 18

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12a) "test ġenetiku" tfisser test li jsir 
għal raġunijiet ta' saħħa, li jinvolvi 
analiżi ta' kampjuni bijoloġiċi ta' oriġini 
umana u bl-għan speċifiku li jiġu 
identifikati l-karatteristiċi ġenetiċi ta' 
persuna li jintirtu jew jinkisbu matul l-
iżvilupp bikri qabel it-twelid;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Ir-Rapporteur jintroduċi dispożizzjonijiet speċifiċi għat-testijiet ġenetiċi. Għalhekk tinħtieġ 
definizzjoni. Il-kliem huwa bbażat fuq il-Protokoll tal-Kunsill tal-Ewropa.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 16 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16) "manifattur" tfisser il-persuna fiżika 
jew ġuridika li timmanifattura jew 
tirranġa kompletament mill-ġdid apparat 
jew għandha apparat iddisinjat, 
immanifatturat jew irranġat 
kompletament mill-ġdid, u 
tikkummerċjalizza dak l-apparat b’isimiha 
jew bil-marka kummerċjali tagħha.

(16) "manifattur" tfisser il-persuna fiżika 
jew ġuridika bir-responsabbiltà għad-
diżinn, il-manifattura, l-imballaġġ u t-
tikkettar ta' apparat qabel ma jitqiegħed 
fis-suq f'isem dik il-persuna stess, 
irrispettivament minn jekk dawk l-
operazzjonijiet jitwettqux minn dik il-
persuna jew f'isem dik il-persuna minn 
parti terza. L-obbligi ta' dan ir-
Regolament li għandhom jiġu ssodisfati 
mill-manifatturi japplikaw ukoll għall-
persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jimmontaw, 
jippakkjaw, jipproċessaw, jirranġaw 
kompletament mill-ġdid jew jittikkettaw 
prodott wieħed jew iktar lesti minn qabel 
u/jew jassenjawlhom l-għan maħsub 
tagħhom bħala apparat bil-ħsieb li 
jitqiegħdu fis-suq f'isem jew bil-marka 
kummerċjali ta' dik il-persuna stess. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

a) Id-definizzjoni tat-terminu "manifattur" hija anqas ċara milli fid-Direttiva eżistenti dwar l-
IVD, għaliex partijiet importanti (eż. l-ippakkjar, it-tikkettar) huma neqsin mid-definizzjoni 
attwali (Direttiva 98/79/KE, Artikolu 1f). Il-persuna fiżika jew ġuridika li tittikketta apparat 
mediku f'isimha hija manifattur (ara l-leġiżlazzjoni attwali). b) Manifattur jikkumerċjalizza 
prodotti f'ismu. Il-marka kummerċjali nnifsha ma tiddefinixxix il-manifattur.
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 21 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) “istituzzjoni tas-saħħa” tfisser 
organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa l-kura jew it-trattament tal-pazjenti 
jew il-promozzjoni tas-saħħa pubblika; 
esklużi l-laboratorji kummerċjali ta' 
servizzi kliniċi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament jipprevedi xi eċċezzjonijiet biex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet ta' sptarijiet u 
istituzzjonijiet oħra tal-kura tas-saħħa. Għandu jkun iċċarat li laboratorji kummerċjali 
mhumiex inklużi għaliex m'għandhomx jibbenefikaw mill-istess derogi.

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 25 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) “korp ta' valutazzjoni tal-konformità” 
tfisser korp li jwettaq attivitajiet ta’ 
valutazzjoni tal-konformità ta’ partijiet 
terzi inklużi l-kalibrazzjoni, l-ittestjar, iċ-
ċertifikazzjoni u l-ispezzjoni;

(25) “korp ta' valutazzjoni tal-konformità” 
tfisser korp li jwettaq attivitajiet ta’ 
valutazzjoni tal-konformità ta’ partijiet 
terzi inklużi l-ittestjar, iċ-ċertifikazzjoni u 
l-ispezzjoni;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità qatt mhuma involuti fil-kalibrazzjoni ta' apparat IVD –
l-apparat IVD jrid jiġi kkalibrat qabel ma jintuża.
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Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 43a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43a) "kalibratur" tfisser standard ta' kejl 
użat fil-kalibrazzjoni ta' apparat;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kalibraturi u l-materjali ta' kontroll huma differenti ħafna mhux biss mil-lat tal-użu u l-
karatteristiċi xjentifiċi tagħhom, iżda anke mil-lat regolatorju billi fil-fatt huma klassifikati 
skont regoli differenti. Għalhekk, id-definizzjoni trid tinqasam fi tnejn – waħda għall-
kalibraturi u oħra għall-materjali ta' kontroll.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(44) "kalibraturi u materjali ta' kontroll" 
tfisser kull sustanza, materjal jew oġġett 
maħsub mill-manifattur jew biex 
jistabbilixxi relazzjonijiet ta' kejl jew biex 
jivverifika l-karatteristiċi tal-prestazzjoni 
ta' apparat b'konnessjoni mal-iskop 
maħsub għal dak l-apparat;

(44) "materjal ta' kontroll" tfisser sustanza, 
materjal jew oġġett maħsuba mill-
manifattur biex jintużaw biex jiġu 
vverifikati l-karatteristiċi tal-prestazzjoni 
ta' apparat; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kalibraturi u l-materjali ta' kontroll huma differenti ħafna mhux biss mil-lat tal-użu u l-
karatteristiċi xjentifiċi tagħhom, iżda anke mil-lat regolatorju billi fil-fatt huma klassifikati 
skont regoli differenti. Għalhekk, id-definizzjoni trid tinqasam fi tnejn – waħda għall-
kalibraturi u oħra għall-materjali ta' kontroll.
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Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 45 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-taqsima II tal-Anness XIII timplika aktar responsabbiltajiet. Inkella, jekk l-istudju 
abitwalment jitqies li jkun ġie konkluż wara l-aħħar żjara tal-aħħar suġġett, ikun jonqsu 
referenza għar-responsabbiltà tal-isponser fir-rigward ta' kompiti ta' segwitu assoċjati, eż. l-
arkivjar tad-dokumentazjzoni, il-kompilazzjoni tar-rapport tal-investigazzjoni klinika u l-
pubblikazzjoni tar-riżultati. L-issupplementar ta' dan il-paragrafu b'referenza għar-
responsabbiltà tal-isponser għall-finanzjament jikkorrispondi għad-definizzjoni skont l-
Artikolu 2(e) tad-Direttiva 2001/20/KE.

Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 48a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) "spezzjoni" tfisser rieżami uffiċjali, 
imwettaq minn awtorità kompetenti, tad-
dokumenti, il-faċilitajiet, ir-rekords, l-
arranġamenti dwar l-assigurazzjoni tal-
kwalità, u kull riżorsa oħra meqjusa mill-
awtorità kompetenti li hi marbuta ma' 
studju dwar il-prestazzjoni klinika u li 
tista' tkun tinsab fis-sit tal-prova, fil-
faċilitajiet tal-isponser u/jew tal-
organizzazzjoni ta' riċerka b'kuntratt, jew 
fi stabbilimenti oħra li l-awtorità 
kompetenti tqis xieraq li tispezzjona;

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Kuntrarjament għall-proposta dwar il-provi kliniċi (COM(2012)0369 finali), ir-Regolament 
propost ma fihx dispożizzjonijiet li jittrattaw l-ispezzjonijiet. M'għandux jitħalla għad-
diskrezzjoni tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk jimmonitorjawx it-twettiq tal-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika. Dan jista' jwassal għal deċiżjonijiet bħal jekk il-monitoraġġ ta' 
investigazzjoni għandux jiddependi mid-disponibbiltà tal-fondi baġitarji meħtieġa. Barra 
minn hekk, dan jista' jirriżulta fi studji dwar il-prestazzjoni klinika li jitwettqu 
preferenzjalment fi stati li jevitaw il-monitoraġġ.

Emenda 26

Proposta għal regolament
Kapitolu II – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. It-turija tal-konformità mar-rekwiżiti 
ġenerali dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni 
għandha tissejjes fuq evidenza klinika 
skont l-Artikolu 47. 

3. It-turija tal-konformità mar-rekwiżiti 
ġenerali dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni 
għandha tinkludi evidenza klinika skont l-
Artikolu 47.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-evidenza klinika ma tindirizzax ir-rekwiżiti ġenerali kollha tas-sikurezza u l-prestazzjoni –
ħafna minnhom huma indirizzati b'modi oħra eż. ir-rekwiżiti dwar is-sikurezza tas-sustanzi 
kimiċi, is-sikurezza elettrika, is-sikurezza mekkanika, is-sikurezza radjoloġika, eċċ. mhumiex 
determinati permezz ta' evidenza klinika.
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Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

It-testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi u l-apparat ikklassifikat bħala 
klassi D skont ir-regoli stabbiliti fl-
Anness VII, anki jekk immanifatturati u 
użati f'istituzzjoni tas-saħħa waħda, 
għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' 
dan ir-Regolament. Madankollu, id-
dispożizzjonijiet dwar il-marka CE 
stabbiliti fl-Artikolu 16 u l-obbligi 
msemmija fl-Artikoli minn 21 sa 25 ma 
għandhomx japplikaw għal dawk l-
apparati.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

It-testijiet dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi huma klassi partikolari ta' apparat li huwa 
suġġett għal aktar rekwiżiti ta' konformità meta mqabbel ma' apparat ieħor tal-klassi C, u 
b'mod partikolari t-testijiet dijanjostiċi kollha għal finijiet terapewtiċi jsirilhom rieżami tad-
dossier tad-disinn u huma suġġetti għal evalwazzjoni mill-Aġenziji Ewropea għall-Mediċini. 
Dan il-livell ogħla ta' konformità jeżisti biex jiġu żgurati s-sikurezza u l-prestazzjoni tat-
testijiet dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi.

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 85, li jemenda jew 
jissupplimenta, fid-dawl tal-progress 
tekniku u meta jitqiesu l-utenti jew il-
pazjenti fil-mira, ir-rekwiżiti ġenerali 
dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni 
stabbiliti fl-Anness I, inkluża l-
informazzjoni mogħtija mill-manifattur.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-prestazzjoni jikkostitwixxu element essenzjali tal-
leġiżlazzjoni u għalhekk, skont l-Artikolu 290 tat-Trattat, ma jistgħux jiġu modifikati permezz 
ta' att delegat.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 4a
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Informazzjoni ġenetika, counselling u 
kunsens liberu

1. Apparat jista' jintuża biss għall-fini ta' 
test ġenetiku jekk dak it-test jitwettaq 
minn persuni li huma parti mill-
professjoni medika skont il-leġiżlazzjoni 
nazzjonali applikabbli.
2. Prodott jista' jintuża wkoll għall-finijiet 
ta' test ġenetiku jekk id-drittijiet, is-
sikurezza u l-benessri tas-suġġetti jitħarsu 
u d-dejta klinika ġenerata matul l-ittestjar 
tkun affidabbli u soda.
3. Qabel ma apparat jintuża għall-fini ta' 
test ġenetiku, il-persuna msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tagħti lis-suġġett 
konċernat informazzjoni xierqa dwar in-
natura, is-sinifikat u l-implikazzjonijiet 
tat-test ġenetiku.
4. Qabel ma apparat jintuża għall-fini ta' 
test ġenetiku, il-persuna msemmija fil-
paragrafu 1 għandha tagħti lis-suġġett 
konċernat counselling ġenetiku xieraq u 
komprensibbli bla ma tippreġudika l-eżitu. 
Il-counselling ġenetiku għandu jinkludi l-
aspetti mediċi, etiċi, soċjali, psikoloġiċi u 
legali.
Il-forma u d-dettall ta' dak il-counselling 
ġenetiku għandhom ikunu definiti skont l-
implikazzjonijiet tar-riżultati tat-test u s-
sinifikat tagħhom għall-persuna jew il-
membri tal-familja ta' dik il-persuna, 
inklużi implikazzjonijiet possibbli rigward 
l-għażliet ta' prokreazzjoni.
5. Apparat jista' jintuża biss għall-fini ta' 
test ġenetiku jekk is-suġġett ikkonċernat 
ikun ta kunsens liberu u infurmat biex 
jintuża. Dak il-kunsens għandu jingħata 
b'mod espliċitu bil-miktub. Il-kunsens 
jista' jiġi rtirat fi kwalunkwe żmien bil-
fomm jew bil-miktub.
Fil-każ ta' minuri, għandu jinkiseb il-
kunsens infurmat tal-ġenituri jew tar-
rappreżentant legali. Dak il-kunsens 
għandu jkun jirrappreżenta x-xewqa 
preżunta tal-minuri u jista' jkun revokat fi 
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kwalunkwe żmien, mingħajr detriment 
għall-minuri. Fil-każ ta' adulti inabilitati 
li ma jistgħux jagħtu kunsens legali 
infurmat, għandu jinkiseb il-kunsens 
infurmat tar-rappreżentant legali. Il-
kunsens għandu jirrappreżenta r-rieda 
preżunta tal-persuna konċernata u jista' 
jiġi rtirat fi kwalunkwe żmien, mingħajr 
detriment għal dik il-persuna. 
6. Apparat jista' jintuża biss għad-
determinazzjoni tas-sess b'rabta ma' 
dijanjosi qabel it-twelid, jekk id-
determinazzjoni tissodisfa skop mediku u 
jekk ikun hemm riskju ta' mard ereditarju 
serju speċifiku għas-sessi. B'deroga mill-
Artikolu 2(1) u (2), l-istess restrizzjoni fuq 
l-użu għandha tapplika għal prodotti li 
mhumiex maħsuba biex jissodisfaw skop 
mediku speċifiku.
7. Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Artikolu 
dwar l-użu tal-apparat għall-fini tat-
testijiet ġenetiċi m'għandhomx iwaqqfu 
lill-Istati Membri milli jżommu jew 
jintroduċu, għal raġunijiet ta' protezjzoni 
tas-saħħa jew ta' ordni pubbliku, 
leġiżlazzjoni nazzjonali aktar stretta f'dan 
il-qasam.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara wkoll in-nota spjegattiva. Dan il-kapitolu ġdid jirreferi għal talbiet li ilhom li saru tal-
Parlament Ewropew u ta' istituzzjonijiet internazzjonali oħra bħall-Kunsill tal-Ewropa u l-
OECD. It-testijiet ġenetiċi għandhom isiru minn professjonist mediku wara counselling 
ġenetiku xieraq. Il-kunsens infurmat huwa prerogattiva tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
u għalhekk għandu jiddaħħal fil-leġiżlazzjoni.

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati 1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati 
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jew fejn l-istandards armonizzati rilevanti 
mhumiex biżżejjed, il-Kummissjoni 
għandha tingħata s-setgħa li tadotta 
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni (CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali dwar is-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evidenza 
klinika u s-segwitu ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-
Anness XII. Is-STK għandhom jiġu 
adottati permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 84(3).

jew fejn hemm ħtieġa li jiġu indirizzati 
preokkupazzjonijiet rigward is-saħħa 
pubblika, il-Kummissjoni għandha 
tingħata s-setgħa li tadotta 
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni (CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali dwar is-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evidenza 
klinika u s-segwitu ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-
Anness XII. Is-STK għandhom jiġu 
adottati permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 84(3).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Permezz ta' standards armonizzati, jiġi determinat liema rekwiżiti fundamentali tar-
Regolament huma ssodisfati b'konformità mal-istandards. Il-Kummissjoni tistabbilixxi liema 
standards huma rikonoxxuti bħala standards armonizzati. Meta standard armonizzat ma 
jibqax jirrifletti l-ogħla standards, il-Kummissjoni tiddearmonizza l-istandard. Imbagħad, l-
istandard ikollu jiġi rieżaminat mill-korp ta' standardizzazzjoni kompetenti. Għalhekk, l-
ewwel sentenza tal-Artikolu 7, "...jew fejn l-istandards armonizzati rilevanti mhumiex 
biżżejjed ...", hija miktuba b'mod li jwassal għal nuqqas ta' fehim u trid titħassar.

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta l-atti delegati b'konformità mal-
Artikolu 85 filwaqt li temenda jew 
tissupplimenta, fid-dawl tal-progress 
tekniku, l-elementi fid-dokumentazzjoni 
teknika stabbilita fl-Anness II.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-prestazzjoni jikkostitwixxu element essenzjali tal-
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leġiżlazzjoni u għalhekk, skont l-Artikolu 290 tat-Trattat, ma jistgħux jiġu modifikati permezz 
ta' att delegat. 

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
apparat ikun akkumpanjat mill-
informazzjoni li għandha tingħata skont it-
Taqsima 17 tal-Anness I b’lingwa uffiċjali 
tal-Unjoni, li tista' tinftiehem faċilment 
mill-utent li għalih tkun maħsuba. Il-
lingwa jew lingwi tal-informazzjoni li 
għandha tingħata mill-manifattur jistgħu 
jiġu ddeterminati mil-liġi tal-Istat Membru 
fejn l-apparat ikun disponibbli għall-utent. 

7. Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
informazzjoni li għandha tingħata għall-
apparat skont it-Taqsima 17 tal-Anness I 
tingħata b’lingwa uffiċjali tal-Unjoni, li 
tista' tinftiehem faċilment mill-utent li 
għalih tkun maħsuba. Il-lingwa jew lingwi 
tal-informazzjoni li għandha tingħata mill-
manifattur jistgħu jiġu ddeterminati mil-
liġi tal-Istat Membru fejn l-apparat ikun 
disponibbli għall-utent. 

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li l-informazzjoni tingħata b'mod elettroniku. Irid jiġi speċifikat li l-
informazzjoni għandha tingħata f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni u mhux fi kwalunkwe lingwa 
oħra. Iż-żewġ bidliet inaqqsu l-piż potenzjali għall-SMEs.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 9 – paragrafu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-manifattur għandu jżomm id-dokumentazzjoni teknika disponibbli, billi din hija arkivjata 
f'diversi postijiet fil-kumpanija. Inkella, għandu jingħata s-sommarju tad-dokumentazzjoni 
teknika (STED) (ara wkoll il-GHTF: Sommarju tad-Dokumentazzjoni Teknika (STED) biex 
Tintwera l-Konformità mal-Prinċipji Essenzjali tas-Sikurezza u l-Prestazzjoni tal-Apparat 
Mediku.

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt e 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) li l-apparat ikun ittikkettat skont dan ir-
Regolament u jkollu miegħu l-
istruzzjonijiet għall-użu u d-dikjarazzjoni 
ta' konformità tal-UE meħtieġa;

(e) li l-apparat ikun ittikkettat skont dan ir-
Regolament u jkollu miegħu l-
istruzzjonijiet għall-użu meħtieġa;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE m'għandhiex takkumpanja l-prodott. M'hemm ebda 
ħtieġa u ebda valur miżjud għal din it-talba.

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 14 – paragrafu 1 – subparagrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu ma għandu japplika 
għall-ebda persuna li, filwaqt li ma titqiesx 

L-ewwel subparagrafu ma għandu japplika 
għall-ebda persuna li, filwaqt li ma titqiesx 
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bħala manifattur kif iddefinit fin-
numru (16) tal-Artikolu 2, tibni jew tadatta 
apparat li diġà jkun tqiegħed fis-suq għall-
iskop previst tiegħu għal pazjent 
individwali.

bħala manifattur kif iddefinit fin-
numru (16) tal-Artikolu 2, tibni jew tadatta 
apparat li diġà jkun tqiegħed fis-suq għall-
iskop previst tiegħu għal pazjent 
individwali jew grupp limitat u speċifiku 
ta' pazjenti f'istituzzjoni unika tal-kura 
tas-saħħa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tat-testijiet in-house hija kontroversjali ferm. Il-proposta tal-Kummissjoni 
tipprevedi biss kopertura limitata ħafna ta' testijiet in-house tal-klassijiet A, B u C iżda 
inklużjoni sħiħa ta' testijiet in-house għall-klassi D. Ir-Rapporteur irid iżomm l-istruttura tal-
proposta bħala prinċipju iżda f'każijiet speċifiċi l-isptarijiet jadattaw testijiet tal-klassi D 
għall-ħtiġijiet tal-pazjenti. Mhux biss f'każijiet individwali iżda anke fil-forma ta' linji gwida 
pereżempju għat-tfal li jitwieldu qabel iż-żmien. Dan l-adattament meħtieġ m'għandux jeħtieġ 
valutazzjoni tal-konformità kompletament ġdida mill-istituzzjoni tal-kura tas-saħħa.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandha tiddikjara li r-rekwiżiti speċifikati 
f’dan ir-Regolament intlaħqu. Din ghandha 
tiġi aġġornata kontinwament. Il-kontenut 
minimu tad-dikjarazzjoni ta' konformità 
tal-UE jinsab stabbilit fl-Anness III. Dan 
għandu jiġi tradott fil-lingwa jew fil-lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni mitlubin mill-Istat 
Membru jew l-Istati Membri fejn l-
apparat isir disponibbli.

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandha tiddikjara li r-rekwiżiti speċifikati 
f’dan ir-Regolament intlaħqu. Din ghandha 
tiġi aġġornata kontinwament. Il-kontenut 
minimu tad-dikjarazzjoni ta' konformità 
tal-UE jinsab stabbilit fl-Anness III. Dan 
għandu jinħareġ f'waħda mil-lingwi 
uffiċjali tal-Unjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ġeneralment, it-traduzzjoni tad-dikjarazzjonijiet ta' konformità fil-lingwi uffiċjali kollha tal-
Unjoni fejn l-apparat jitqiegħed għad-dispożizzjoni hija miżura amministrattiva 
sproporzjonata u għalhekk intensiva f'sens ta' spejjeż, speċjalment għall-SMEs, li mhijiex 
ġustifikata. Bħalma tipprevedi d-Direttiva attwali, id-disponibbiltà f'lingwa waħda tal-Unjoni 
għandha tkun biżżejjed.
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta l-atti delegati 
b'konformità mal-Artikolu 85 filwaqt li 
temenda jew tissupplimenta l-kontenut 
minimu tad-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-UE stabbilita fl-Anness III, fid-dawl 
tal-progress tekniku.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Bħala l-mezz ewlieni biex tintwera l-konformità mal-leġiżlazzjoni, id-dikjarazjzoni tal-
konformità hija element essenzjali tal-leġiżlazzjoni u għalhekk, skont l-Artikolu 290 tat-
Trattat, ma tistax tiġi modifikata permezz ta' att delegat.

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Barra minn hekk, għall-apparat għall-
awtottestjar u għall-ittestjar qrib il-
pazjent, il-manifattur għandu jissodisfa r-
rekwiżiti supplementari stabbiliti fit-
Taqsima 6.1 tal-Anness VIII.

Barra minn hekk, għall-apparat għall-
awtottestjar il-manifattur għandu jissodisfa 
r-rekwiżiti supplementari stabbiliti fit-
Taqsima 6.1 tal-Anness VIII.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huma stabbiliti rekwiżiti għall-hekk imsejjaħ apparat għall-ittestjar qrib il-pazjent (dawn 
huma testijiet imwettqa barra laboratorju iżda dejjem għal użu professjonali) fir-rigward tal-
proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità u irrispettivament mill-klassifikazzjoni tar-riskju 
tat-test. Barra minn hekk, eżami tad-disinn skont l-Anness VIII, nru 6.1, huwa mitlub dejjem. 
Din it-talba tfisser spejjeż u workloads addizzjonali enormi li fil-fatt mhumiex ġustifikati, 
meta titqies il-klassifikazzjoni tar-riskju.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) fil-każ ta' apparat għall-ittestjar qrib 
il-pazjent, għar-rekwiżiti stabbiliti fit-
Taqsima 6.1 tal-Anness VIII, 

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm distinzjoni bejn il-valutazjzoni tar-riskju u l-klassijiet ta' riskju għal 
apparat għall-ittestjar qrib il-pazjent. L-apparat għall-ittestjar qrib il-pazjent klassifikat 
bħala apparat tal-klassi A għandu jiġi ttrattat fl-Anness VIII bħall-apparat l-ieħor kollu. 
Għalhekk, ir-regoli dwar il-klassifikazzjoni huma trasferiti fil-proċeduri u r-rekwiżiti tal-
valutazzjoni tal-konformità. 

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 5 – subparagrafu 2 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) fil-każ ta' apparat li għandu funzjoni 
ta' kejl, għall-aspetti tal-manifattura li 
għandhom x'jaqsmu mal-konformità tal-
apparat mar-rekwiżiti metroloġiċi.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-IVDs kollha, b'definizzjoni, għandhom funzjoni ta' kejl. Il-biċċa l-kbira tar-rekwiżiti tal-
prestazzjoni u parti mill-evidenza klinika meħtieġa għal kull apparat huma meħtieġa biex tiġi 
vvalutata l-funzjoni ta' kejl tal-IVDs. Dan it-test, li huwa d-dikjarazzjoni ġenerali dwar il-
funzjoni ta' kejl mill-proposta dwar l-Apparat Mediku, jonqos milli jipprovdi xi salvagwardji 
addizzjonali għall-IVDs.
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 10 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. Fid-dawl tal-progress tekniku u ta’ 
kwalunkwe informazzjoni li ssir 
disponibbli waqt il-ħatra u l-monitoraġġ 
tal-korpi notifikati stipulati fl-Artikoli 
minn 26 sa 38, jew tal-attivitajiet ta' 
viġilanza u sorveljanza tas-suq deskritti fl-
Artikoli minn 59 sa 73, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 85 li jemendaw 
jew jissupplixxu l-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fl-
Annessi minn VIII sa X.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità jikkostitwixxu element essenzjali tal-leġiżlazzjoni 
u għalhekk, skont l-Artikolu 290 tat-Trattat, ma jistgħux jiġu modifikati permezz ta' att 
delegat.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. It-turija tal-konformità mar-rekwiżiti 
ġenerali tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
stabbiliti fl-Anness I, f'kundizzjonijiet tal-
użu normali, għandha tissejjes fuq 
evidenza klinika. 

1. It-turija tal-konformità mar-rekwiżiti 
ġenerali tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
stabbiliti fl-Anness I, f'kundizzjonijiet tal-
użu normali, għandha tissejjes fuq 
evidenza klinika jew dejta addizzjonali ta' 
sikurezza għal rekwiżiti ġenerali ta' 
sikurezza u prestazzjoni mhux koperti 
mill-evidenza klinika.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Hemm diversi rekwiżiti ġenerali ta' sikurezza u prestazzjoni li mhumiex koperti mill-evidenza 
klinika, bħal dawk li jappartjenu għas-sikurezza kimika, mekkanika u elettrika. Għalhekk, l-
evidenza klinika dejjem trid titqies meta tintwera l-konformità mar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni, iżda kunsiderazzjonijiet oħra huma importanti wkoll.

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 47 - paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Jekk produttur jiddikjara jew 
jiddeskrivi, skont il-każ, benefiċċju 
kliniku, l-evidenza li tipprova dan il-
benefiċċju għandha tikkostitwixxi parti 
mir-rekwiżiti. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Mhux għall-apparat mediku dijanjostiku kollu huwa rikjest espressament studju dwar il-
prestazzjoni klinikaInkella, dan jirriżulta sproporzjonat; iżda skont il-leġiżlazzjoni tal-UE 
f’oqsma oħra, bħal pereżempju il-Health Claims, il-produttur huwa obbligat jippreżenta 
evidenza ta’ benefiċċju kliniku, jekk jagħmel id-dikjarazzjoni msemmija.

Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 1 – punti a u b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) biex jivverifikaw li, f'kundizzjonijiet 
tal-użu normali, l-apparat jiġi ddisinjat, 
manifatturat u ppakkjat b’tali mod li jkun 
adattat għal skop speċifiku wieħed jew 
aktar tal-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro msemmi fin-numru (2) tal-Artikolu 2, 
u jikseb il-prestazzjoni maħsuba għalih, kif 
speċifikat mill-manifatturi; 

(a) biex jivverifikaw li, f'kundizzjonijiet 
tal-użu normali, l-apparat jiġi ddisinjat, 
manifatturat u ppakkjat b’tali mod li jkun 
adattat għal skop speċifiku wieħed jew 
aktar tal-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro msemmi fin-numru (2) tal-Artikolu 2, 
u jikseb il-prestazzjoni maħsuba għalih, kif 
speċifikat mill-manifatturi jew l-isponser;

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mill-perspettiva tal-protezzjoni tal-pazjenti, huwa irrelevanti jekk studju dwar il-prestazzjoni 
klinika jitwettaqx taħt ir-responsabbiltà ta' manifattur u huwiex maħsub biex jifforma l-bażi 
għal marka CE futura, jew jekk studju għandux jitwettaq għal skopijiet mhux kummerċjali, 
partikolarment xjentifiċi. L-istudji dwar il-prestazzjoni klinika li huma r-responsabbiltà ta' 
jew huma ġestiti minn persuna jew organizzazzjoni għajr manifattur potenzjali għandhom 
ikunu suġġetti wkoll għad-dispożizzjonijiet tar-Regolament.

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-istudji kollha dwar il-prestazzjoni 
klinika għandhom jitfasslu u jitwettqu 
b’tali mod li d-drittijiet, is-sikurezza u l-
benessri tas-suġġetti li jipparteċipaw 
f'dawn l-istudji dwar il-prestazzjoni klinika 
jkunu protetti u li d-dejta klinika ġġenerata 
fl-istudju dwar il-prestazzjoni klinika tkun 
affidabbli u soda. Tali studji 
m'għandhomx jitwettqu jekk ir-riskji 
assoċjati mal-investigazzjoni mhumiex 
medikament ġustifikabbli f'termini tal-
benefiċċji potenzjali tal-apparat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-emenda proposta tqis il-fatt li l-innovazzjoni medika ma tistax titnaqqas mal-forniment ta' 
żviluppi teknoloġiċi ġodda. Minbarra l-provi tal-benefiċċju terapewtiku, trid turi proporzjon 
aċċettabbli tal-benefiċċji mqabbla mar-riskji.
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Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Għall-istudji dwar il-prestazzjoni klinika 
ta' intervent, kif definit fin-numru (37) tal-
Artikolu 2, u għal studji oħra dwar il-
prestazzjoni klinika, fejn it-twettiq tal-
istudju, inkluż il-ġbir tal-eżemplari, 
jinvolvi proċeduri invażivi jew riskji oħra 
għas-suġġetti tal-istudji, għandhom 
japplikaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 
minn 49 sa 58 u fl-Anness XIII, flimkien 
mal-obbligi stabbiliti f'dan l-Artikolu.

6. Għall-istudji dwar il-prestazzjoni klinika 
ta' intervent, kif definit fin-numru (37) tal-
Artikolu 2, u għal studji oħra dwar il-
prestazzjoni klinika, fejn it-twettiq tal-
istudju, inkluż il-ġbir tal-eżemplari, 
jinvolvi proċeduri invażivi jew riskji oħra 
għas-suġġetti tal-istudji, għandhom 
japplikaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 
minn 49 sa 58 u fl-Anness XIII, flimkien 
mal-obbligi stabbiliti f'dan l-Artikolu. Il-
Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 85 
rigward it-tfassil ta' lista b'riskji 
negliġibbli, li tippermetti li tingħata 
deroga mill-Artikolu rilevanti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Mhux kull riskju verament jiġġustifika r-regoli stretti ħafna għal studji dwar il-prestazzjoni 
klinika ta' intervent, eż. hemm proċeduri ta' teħid ta' kampjuni bħat-teħid ta' kamjuni tal-
għaraq li għandhom riskju, pereżempju ta' irritazzjoni tal-ġilda, iżda mhuwiex riskju 
sinifikanti ħafna. Il-mistoqsija dwar x'inhuma, f'dan ir-rigward, riskji negliġibbli, trid tkun 
speċifikata.

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-isponser tal-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika għandu jippreżenta 
applikazzjoni lill-Istat(i) Membru(i) fejn 
ikun se jsir l-istudju, flimkien mad-
dokumentazzjoni msemmija fl-
Anness XIII. Fi żmien sitt ijiem mill-wasla 
tal-applikazzjoni, l-Istat Membru 

2. L-isponser tal-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika għandu jippreżenta 
applikazzjoni lill-Istat(i) Membru(i) fejn 
ikun se jsir l-istudju, flimkien mad-
dokumentazzjoni msemmija fl-
Anness XIII. Fi żmien 14-il jum mill-wasla 
tal-applikazzjoni, l-Istat Membru 
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kkonċernat għandu jinnotifika lill-isponser 
dwar jekk l-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament u jekk l-applikazzjoni 
hix kompluta. 

kkonċernat għandu jinnotifika lill-isponser 
dwar jekk l-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika jaqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament u jekk l-applikazzjoni 
hix kompluta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien propost fil-paragrafu 2 ma jqisx li l-weekends u l-festi pubbliċi jistgħu 
jfissru li ma jibqax żmien għall-eżami tal-applikazzjoni mill-awtorità kompetenti, u li għal din 
ir-raġuni l-parteċipazzjoni ta' kumitat tal-etika, li min-naħa tiegħu jista' jqis ċerta 
dokumentazzjoni bħala essenzjali, hija de facto eskluża. Għalhekk, jinħtieġu estensjonijiet tal-
limiti ta' żmien fil-paragrafu 2 u fil-paragrafu 3 rispettivament.

Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-limitu ta' żmien propost fil-paragrafu 2 ma jqisx li l-weekends u l-festi pubbliċi jistgħu 
jfissru li ma jibqax żmien għall-eżami tal-applikazzjoni mill-awtorità kompetenti, u li għal din 
ir-raġuni l-parteċipazzjoni ta' kumitat tal-etika, li min-naħa tiegħu jista' jqis ċerta 
dokumentazzjoni bħala essenzjali, hija de facto eskluża. Għalhekk, jinħtieġu estensjonijiet tal-
limiti ta' żmien fil-paragrafu 2 u fil-paragrafu 3 rispettivament.
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Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-aġġustament tal-iskadenza huwa meħtieġ sabiex jiffaċilita valutazzjoni effikaċi tal-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika. B'mod partikolari, fil-każ tal-istudji dwar il-prestazzjoni klinika 
mwettqa f'diversi Stati Membri, irid jibqa' biżżejjed żmien għal evalwazzjoni koordinata skont 
l-Artikolu 56. Billi l-abbozz ta' regolament  ma jipprevedix xi skadenza speċjali ta' 
evalwazzjoni għall-istudji multinazzjonali dwar il-prestazzjoni klinika, l-iskadenza ġenerali 
tal-evalwazzjoni f'dan ir-Regolament trid tiġi aġġustata kif xieraq.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 5a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
studju dwar il-prestazzjoni klinika jiġi 
sospiż, kanċellat jew imwaqqaf 
temporanjament jekk fid-dawl ta' fatti 
ġodda ma jkunx aktar approvat mill-
awtorità kompetenti jew ma jingħatax 
aktar opinjoni favorevoli mill-kumitat tal-
etika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 54 jipprevedi skambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri jekk Stat Membru 
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wieħed jordna s-sospensjoni, il-kanċellazzjoni jew il-waqfien temporanju ta' investigazzjoni 
klinika. Madankollu, l-abbozz ta' regolament me jirregolax iċ-ċirkustanzi li fihom Stat 
Membru huwa intitolat jieħu tali deċiżjoni. Dan jista' jkun il-każ biss jekk tkun disponibbli 
informazzjoni ġdida li ma tippermettix l-approvazzjoni.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 6a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Kull pass fl-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika, mill-ewwel 
kunsiderazzjoni dwar il-ħtieġa u l-
ġustifikazzjoni għall-istudju sal-
pubblikazzjoni tar-riżultati, għandu jsir 
skont prinċipji etiċi rikonoxxuti, bħal 
dawk stabbiliti fid-Dikjarazzjoni ta' 
Ħelsinki dwar il-Prinċipji Etiċi għar-
Riċerka Medika li Tinvolvi Suġġetti 
Umani tal-Assoċjazzjoni Medika Dinjija, 
adottata mit-18-il Assemblea Medika 
Dinjija f'Ħelsinki fl-1964 u emendata l-
aħħar mid-59 Assemblea Ġenerali tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija f'Seoul fl-
2008.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kliem tneħħa mill-Anness u tqiegħed fl-Artikolu 49. Dawn il-kunsiderazzjonijiet importanti 
għandhom jiġu inklużi fit-test tar-Regolament u m'għandhomx jissemmew biss fl-annessi.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 6b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6b. L-approvazzjoni tista' tingħata biss 
jekk kumitat tal-etika indipendenti ikun 
preċedentement ressaq evalwazzjoni 
pożittiva tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika. Id-dikjarazzjoni tal-kumitat tal-
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etika għandha tkopri, b'mod partikolari, 
il-ġustifikazzjoni medika għall-istudju, il-
kunsens tas-suġġett wara l-għoti ta' 
informazzjoni sħiħa dwar l-istudju tal-
prestazzjoni u l-adegwatezza tal-
investigaturi u tal-faċilitajiet 
investigattivi.
Il-kumitat tal-etika għandu jservi biex 
jipproteġi d-drittijiet, is-sikurezza u l-
benessri tas-suġġetti, l-utenti u l-partijiet 
terzi kollha. Il-kumitat għandu jkun 
indipendenti mir-riċerkatur, l-isponser u 
kwalunkwe influwenza mhux dovuta 
oħra. Għandu jqis il-liġijiet u r-
regolamenti tal-pajjiż jew tal-pajjiżi li 
fih/om se ssir ir-riċerka kif ukoll in-normi 
u l-istandards internazzjonali applikabbli. 
Il-kumitat tal-etika għandu jkun 
magħmul minn għadd xieraq ta' membri, 
li flimkien ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza rilevanti sabiex ikunu jistgħu 
jivvalutaw l-aspetti xjentifiċi, mediċi u 
etiċi tal-investigazzjoni klinika taħt 
skrutinju. 
L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri meħtieġa biex jistabbilixxu 
kumitati tal-etika u jiffaċilitaw il-ħidma 
tagħhom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-subparagrafi 1 u 2 tal-pargarfau 6(b)(ġdid) huma marbuta mad-dibattitu dwar il-Provi 
Kliniċi. Biex tiġi garantita l-protezzjoni tas-suġġett, jeħtieġ li l-approvazzjoni mill-Istati 
Membri tkun tiddependi mid-deċiżjoni tal-kumitat tal-etika kompetenti, indipendenti u 
interdixxiplinari. Deċiżjoni negattiva minn kumitat tal-etika trid tirriżulta fir-rifjut tal-
approvazzjoni għal studju dwar il-prestazzjoni klinika. Il-proposta tirrifletti l-istandards ta' 
protezzjoni internazzjonali, kif stabbiliti fid-Dikjarazzjoni ta' Ħelsinki.
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Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 49a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 49a
Superviżjoni mill-Istati Membri

1. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
spetturi biex jissorveljaw il-konformità 
ma' dan ir-Regolament u għandhom 
jiżguraw li dawk l-ispetturi jkunu 
kwalifikati u mħarrġa kif xieraq.
2. L-ispezzjonijiet għandhom jitwettqu 
taħt ir-responsabbiltà tal-Istat Membru 
fejn isseħħ l-ispezzjoni.
3. Meta Stat Membru jkun beħsiebu 
jagħmel spezzjoni fir-rigward ta' studju 
dwar il-prestazzjoni klinika 
internazzjonali wieħed jew aktar li jsiru 
f’iktar minn Stat Membru wieħed, dan 
għandu jinnotifika l-intenzjoni tiegħu lill-
Istati Membri l-oħra kkonċernati, lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija, permezz tal-
portal tal-Unjoni, u għandu jinfurmahom 
dwar is-sejbiet tiegħu wara l-ispezzjoni. 
4. L-MDCG għandu jikkoordina l-
kooperazzjoni dwar l-ispezzjonijiet bejn l-
Istati Membri u dwar l-ispezzjonijiet 
imwettqa minn Stati Membri f'pajjiżi terzi. 
5. Wara spezzjoni, l-Istat Membru li taħt 
ir-responsabbiltà tiegħu tkun twettqet l-
ispezzjoni, għandu jħejji rapport tal-
ispezzjoni. Dak l-Istat Membru għandu 
jagħmel ir-rapport tal-ispezzjoni 
disponibbli għall-isponser tal-prova 
klinika rilevanti u għandu jippreżenta r-
rapport tal-ispezzjoni permezz tal-portal 
tal-Unjoni lill-bażi ta' dejta tal-Unjoni. 
Meta jqiegħed rapport tal-ispezzjoni għad-
dispożizzjoni tal-isponser, l-Istat Membru 
konċernat għandu jiżgura li titħares il-
kunfidenzjalità.
6. Il-Kummissjoni għandha tispeċifika d-
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dettalji għall-arranġament tal-proċeduri 
tal-ispezzjoni permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni skont l-Artikolu 85.

Or. en

Ġustifikazzjoni

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom iwettqu valutazzjoni tar-riskju 
dwar inċidenti serji rappurtati jew 
azzjonijiet korrettivi tas-sikurezza fuq il-
post, filwaqt li jqisu kriterji bħall-
kawżalità, kemm jista' jiġi osservat, u l-
probabbiltà ta' rikorrenza tal-problema, il-
frekwenza fl-użu tal-apparat, il-probabbiltà 
li jista' jsir dannu u s-severità tad-dannu, il-
benefiċċju kliniku tal-apparat, l-utenti li 
għalihom huwa maħsub u l-utenti 
potenzjali, u l-popolazzjoni affettwata. 
Għandhom ukoll jivvalutaw jekk hijiex 
biżżejjed l-azzjoni korrettiva għas-
sikurezza fl-użu tal-apparat prevista jew 
imwettqa mill-manifattur u l-ħtieġa u t-tip 
ta' kwalunkwe azzjoni korrettiva oħra. 
Għandhom jissorveljaw l-investigazzjoni 
tal-inċident imwettqa mill-manifattur.

2. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
għandhom iwettqu valutazzjoni tar-riskju 
dwar inċidenti serji rappurtati jew 
azzjonijiet korrettivi tas-sikurezza fuq il-
post, filwaqt li jqisu kriterji bħall-
kawżalità, kemm jista' jiġi osservat, u l-
probabbiltà ta' rikorrenza tal-problema, il-
frekwenza fl-użu tal-apparat, il-probabbiltà 
li jista' jsir dannu u s-severità tad-dannu, il-
benefiċċju kliniku tal-apparat, l-utenti li 
għalihom huwa maħsub u l-utenti 
potenzjali, u l-popolazzjoni affettwata. 
Għandhom ukoll jivvalutaw jekk hijiex 
biżżejjed l-azzjoni korrettiva għas-
sikurezza fl-użu tal-apparat prevista jew 
imwettqa mill-manifattur u l-ħtieġa u t-tip 
ta' kwalunkwe azzjoni korrettiva oħra. 
Għandhom jissorveljaw l-investigazzjoni 
tal-inċident serju mwettqa mill-manifattur.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi evitata perċezzjoni ħażina, l-inċident għandu jitqies bħala inċident serju fl-
Artikolu 61 kollu dwar "L-analiżi ta' inċidenti serji u azzjonijiet korrettivi tas-sikurezza fuq il-
post".

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 3 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) L-Artikolu 23(2) u (3) u l-
Artikolu 43(4) għandhom japplikaw minn 
[18-il xahar wara d-data tal-applikazzjoni
msemmija fil-paragrafu 2];

(a) L-Artikolu 23(1) għandu japplika minn 
…*;

__________________________

* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 18-
il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tinkludi perjodu tranżitorju twil ħafna ta' 5 snin (ara n-nota 
spjegattiva). Jeħtieġ urġentement li s-sistema tittejjeb. Il-paragrafu 1 tal-Artikolu 23 jittratta 
l-istabbiliment ta' sistema elettronika mill-Kummissjoni b'kooperazzjoni mal-Istati Membri. 
Dan għandu jsir mill-aktar fis possibbli. L-Artikoli 22(2), 23(3) u 23(4) jagħtu perjodu 
saħansitra itwal lill-kumpaniji biex jittrattaw is-sistema elettronika. Meta s-sistema 
elettronika tiddaħħal malajr, dan il-perjodu itwal ma jkunx meħtieġ.

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 3 – punt ba (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-Artikolu 74 għandu japplika minn 
…*;
_____________________________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
6 xhur wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
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Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tinkludi perjodu tranżitorju twil ħafna ta' 5 snin (ara n-nota 
spjegattiva). Jeħtieġ urġentement li s-sistema tittejjeb. L-Artikolu 74 jittratta l-obbligu tal-
Istat Membru li jaħtar l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti. Dan għandu jsir mill-aktar fis 
possibbli.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 3 – punt bb (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bb) L-Artikoli 75 sa 77 għandhom 
japplikaw minn ....*;
___________________________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 12-
il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tinkludi perjodu tranżitorju twil ħafna ta' 5 snin. Dan jista' jkun 
meħtieġ għall-elementi fejn l-SMEs ikunu soġġetti għal approċċi kompletament ġodda, 
pereżempju meta jridu jwettqu valutazzjoni tal-konformità fil-futur ma kellhomx iwettqu 
waħda skont id-Direttiva attwali. Jeħtieġ urġentement li s-sistema tittejjeb. L-Artikoli 75 
sa 77 jittrattaw il-kooperazzjoni tal-Istati Membri u l-Grupp ta' Koordinazzjoni dwar l-
Apparati Mediċi. Dan għandu jsir mill-aktar fis possibbli.

Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 3 – punt bc (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bc) L-Artikoli 59 sa 64 għandhom 
japplikaw minn …*;
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___________________________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tinkludi perjodu tranżitorju twil ħafna ta' 5 snin (ara n-nota 
spjegattiva). Jeħtieġ urġentement li s-sistema tittejjeb. L-Artikoli 59 sa 64 jikkonċernaw il-
viġilanza u s-sorveljanza tas-suq u, għal raġunijiet ta' protezzjoni tal-pazjenti, għandhom 
jidħlu fis-seħħ mill-aktar fis possibbli.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 3 – punt bd (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(bd) L-Artikolu 78 għandu japplika minn 
...*;
__________________________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 
24 xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-proposta tal-Kummissjoni tinkludi perjodu tranżitorju twil ħafna ta' 5 snin (ara n-nota 
spjegattiva). Jeħtieġ urġentement li s-sistema tittejjeb. L-Artikolu 78 jikkonċerna l-laboratorji 
ta' referenza tal-Unjoni Ewropea u, għal raġunijiet ta' protezzjoni tal-pazjenti, għandu jidħol 
fis-seħħ fi żmien 24 xahar.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 3a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-atti ta' implimentazzjoni msemmija 
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fl-Artikoli 31(4), 40(9), 42(8), 46(2) u fl-
Artikoli 58 u 64 għandhom jiġu adottati fi 
żmien ...*;
____________________________
* ĠU: jekk jogħġbok daħħal id-data: 12-
il xahar wara d-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex il-parteċipanti tas-suq, speċjalment l-SMEs, jingħataw biżżejjed żmien biex jippreparaw 
għas-sitwazzjoni l-ġdida, l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati mill-aktar fis 
possibbli. Dan huwa meħtieġ ukoll biex tittejjeb il-kwalità tas-sistema mill-aktar fis possibbli 
li huwa fundamentali għas-saħħa pubblika.

Emenda 62

Proposta għal regolament
Anness I – punt 16 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

16. Il-protezzjoni kontra r-riskji kkawżati 
minn apparati li huma maħsuba mill-
manifattur għall-awtottestjar jew għall-
ittestjar qrib il-pazjent

16. Il-protezzjoni kontra r-riskji kkawżati 
minn apparati li huma maħsuba mill-
manifattur għall-awtottestjar 

16.1 L-apparati magħmulin għall-
awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-
pazjent għandhom ikunu ddisinjati u 
mmanifatturati b'mod li jilħqu l-għan 
tagħhom b'mod xieraq billi jitqiesu l-ħiliet 
u l-mezzi kollha disponibbli għall-utent u l-
influwenzi li jirriżultaw minn varjazzjoni li 
wieħed jista' realistikament jistenna mit-
teknika u l-ambjent tal-utent maħsub. L-
informazzjoni u l-istruzzjonijiet mogħtija 
mill-manifattur għandhom ikunu 
jinftiehmu u jiġu applikati faċilment mill-
utent maħsub.

16.1 L-apparati magħmulin għall-
awtottestjar għandhom ikunu ddisinjati u 
mmanifatturati b'mod li jilħqu l-għan 
tagħhom b'mod xieraq billi jitqiesu l-ħiliet
u l-mezzi kollha disponibbli għall-utent u l-
influwenzi li jirriżultaw minn varjazzjoni li 
wieħed jista' realistikament jistenna mit-
teknika u l-ambjent tal-utent maħsub. L-
informazzjoni u l-istruzzjonijiet mogħtija 
mill-manifattur għandhom ikunu 
jinftiehmu u jiġu applikati faċilment mill-
utent maħsub. 

16.2 L-apparati maħsubin għall-
awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-
pazjent għandhom ikunu ddisinjati u 
manifatturati hekk li: 

16.2 L-apparati maħsubin għall-
awtottestjar għandhom ikunu ddisinjati u 
manifatturati hekk li:
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– jiżguraw li l-apparat jista' jintuża 
faċilment mill-utent maħsub fl-istadji 
kollha tal-proċedura; kif ukoll

– jiżguraw li l-apparat jista' jintuża 
faċilment mill-utent maħsub fl-istadji 
kollha tal-proċedura; kif ukoll

– inaqqsu kemm jista' jkun ir-riskju ta' 
żball mill-utent maħsub fl-użu tal-apparat 
u, jekk ikun applikabbli, tal-eżemplar, u 
anki fl-interpretazzjoni tar-riżultati.

– inaqqsu kemm jista' jkun ir-riskju ta' 
żball mill-utent maħsub fl-użu tal-apparat 
u, jekk ikun applikabbli, tal-eżemplar, u 
anki fl-interpretazzjoni tar-riżultati.

16.3 L-apparati maħsubin għall-
awtottestjar u għall-ittestjar qrib il-
pazjent, fejn hu realistikament possibbli, 
għandu jkollhom proċedura li permezz 
tagħha, l-utent maħsub ikun jista':

16.3 L-apparati maħsubin għall-
awtottestjar, fejn hu realistikament 
possibbli, għandu jkollhom proċedura li 
permezz tagħha, l-utent maħsub ikun jista':

– jivverifika li, waqt l-użu, l-apparat se 
jaħdem kif maħsub mill-manifattur; kif 
ukoll

– jivverifika li, waqt l-użu, l-apparat se 
jaħdem kif maħsub mill-manifattur; kif 
ukoll

– jiġi mwissi jekk l-apparat ma jkunx 
ipprovda riżultat validu.

– jiġi mwissi jekk l-apparat ma jkunx 
ipprovda riżultat validu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni qieset bl-istess mod l-apparat maħsub għall-awtoittestjar u l-apparat maħsub 
għall-użu professjonali. Dan mhuwiex xieraq għaliex m'hemmx differenza bejn persuni 
kwalifikati u persuni mhux kwalifikati. It-test tal-Kummissjoni joħloq piż mhux meħtieġ 
speċjalment għall-SMEs.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Anness I – punt 17.1 – punt (vi)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(vi) Ir-riskji residwi li jeħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-utent u/jew lil persuna 
oħra għandhom ikunu inklużi bħala 
limitazzjonijiet, kontraindikazzjonijiet,
prekawzjonijiet jew twissijiet fl-
informazzjoni fornuta mill-manifattur.

(vi) Ir-riskji residwi li jeħtieġ li jiġu 
kkomunikati lill-utent u/jew lil persuna 
oħra għandhom ikunu inklużi bħala 
limitazzjonijiet, prekawzjonijiet jew 
twissijiet fl-informazzjoni fornuta mill-
manifattur.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

M'hemmx kontraindikazzjonijiet għall-IVDs, iżda limitazzjonijiet biss. Apparat mediku 
dijanjostiku in vitro xorta jista' jiġi applikat iżda jridu jitqiesu l-limitazzjonijiet (eż. meta jiġi 
determinat status ta' immunità, irid jitqies kienx hemm tilqim reċenti, iżda irrispettivament 
mill-kundizzjonijiet li fihom it-test IVD nnifsu jista' jsir bla ebda riskju, ir-riżultat irid jiġi 
interpretat filwaqt li titqies din il-limitazzjoni).

Emenda 64

Proposta għal regolament
Anness I – punt 17.2 – punt (xv)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kważi kull apparat mediku dijanjostiku in vitro huwa għal użu uniku u dan huwa ovvju għal 
kull min jużah. Fil-prattika, l-apparat ma jaħdimx jekk wieħed jerġa' jipprova jużah. Tikketta 
hija superfiċjali u tista' biss tfixkel lill-pazjenti u lil utenti oħra. Ara l-emenda 17.

Emenda 65

Proposta għal regolament
Anness I – punt 17.3 – punt (ii) – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ii) L-għan maħsub tal-apparat: (ii) L-għan maħsub tal-apparat li jista' 
jinkludi: 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-punit elenkati mhumiex eżawrjenti u mhux dejjem japplikaw għal kull prodott. 
Armonizzazzjoni mal-kliem tal-Anness II, punt 1.1 (c).
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Emenda 66

Proposta għal regolament
Anness II – punt 3.2 – punt b 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) identifikazzjoni tas-siti kollha, inklużi 
l-fornituri u s-sottokuntratturi, fejn 
jitwettqu l-attivitajiet tad-disinn u tal-
manifattura. 

(b) identifikazzjoni tas-siti kollha, inklużi 
l-fornituri u s-sottokuntratturi, fejn 
jitwettqu l-attivitajiet kritiċi tad-disinn u 
tal-manifattura. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Armonizzazjzoni mad-Dokument GHTF "Sommarju tad-Dokumentazzjoni Teknika (STED) 
biex Tintwera l-Konformità mal-Prinċipji Essenzjali tas-Sikurezza u l-Prestazzjoni tal-
Apparat Mediku Dijanjostiku In Vitro".

Emenda 67

Proposta għal regolament
Anness V – Parti B – punt 13 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

13. immarkat bħala apparat ta' użu ta' 
darba biss (iva/le),

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett ta' apparat b'użu uniku ma japplikax għall-IVDs. Ara l-emenda 17.

Emenda 68

Proposta għal regolament
Anness VII – punt 2.3 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) jidentifikaw il-preżenza ta' aġent 
infettiv, jekk hemm riskju sinifikanti li 
riżultat żbaljat jista' jikkawża l-mewt jew 
diżabbiltà gravi lill-individwu jew lill-fetu 

(c) jidentifikaw il-preżenza ta' aġent 
infettiv, jekk hemm riskju sinifikanti li 
riżultat żbaljat jista' jikkawża l-mewt jew 
diżabbiltà gravi lill-individwu jew lill-fetu 
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li qegħdin jiġu ttestjati, jew lill-wild tal-
individwu;

jew lill-embrijun li qegħdin jiġu ttestjati, 
jew lill-wild tal-individwu; 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minbarra għall-feti, jeżistu wkoll testijiet għall-embrijuni, jiġifieri qabel it-tielet xahar. 
Għandhom ikunu koperti mir-regolament u għandhom jiġu ttrattati fil-klassi C billi jeżistu l-
istess riskji marbuta ma' testijiet ta' kwalità baxxa għall-feti. 

Emenda 69

Proposta għal regolament
Anness VII – punt 2.3 – punt j

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(j) għall-iskrinjar għal problemi konġenitali 
fil-fetu.

(j) għall-iskrinjar għal problemi konġenitali 
fil-fetu jew fl-embrijun.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Testijiet għad-dijanjosi qabel it-twelid u ttestjar ġenetiku qabel l-impjantazzjoni jeżistu wkoll 
għall-embrijuni, jiġifieri qabel it-tielet xahar. Għandhom ikunu koperti mir-regolament u 
għandhom jiġu ttrattati fil-klassi C billi jeżistu l-istess riskji marbuta ma' testijiet ta' kwalità 
baxxa għall-feti.

Emenda 70

Proposta għal regolament
Anness VIII – punt 4.4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4.4 Il-korp notifikat irid jagħmel l-
ispezzjonijiet saltwarji għal għarrieda tal-
fabbrika tal-manifattur, u, fejn ikun 
rilevanti, tal-fabbriki tal-fornituri u/jew tas-
sottokuntratturi tal-manifattur, dawn 
jistgħu jiġu kkombinati mal-valutazzjoni 
tas-sorveljanza perjodika msemmija fit-
Taqsima 4.3. jew jistgħu jsiru minbarra din 
il-valutazzjoni tas-sorveljanza Il-korp 
notifikat għandu jistabbilixxi pjan tal-

4.4 Il-korp notifikat irid jagħmel l-
ispezzjonijiet saltwarji għal għarrieda tal-
fabbrika tal-manifattur, u, fejn ikun 
rilevanti, tal-fabbriki tal-fornituri u/jew tas-
sottokuntratturi tal-manifattur, dawn 
jistgħu jiġu kkombinati mal-valutazzjoni 
tas-sorveljanza perjodika msemmija fit-
Taqsima 4.3. jew jistgħu jsiru minbarra din 
il-valutazzjoni tas-sorveljanza. Il-korp 
notifikat għandu jistabbilixxi pjan tal-
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ispezzjonijiet għal għarrieda li ma jkunx 
żvelat lill-manifattur.

ispezzjonijiet għal għarrieda li ma jkunx 
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. L-
ispezzjonijiet għal għarrieda għandhom isiru tal-anqas darba kull tliet snin għal kull 
manifattur u kull grupp ta' prodotti, abbażi taċ-ċiklu ta' ċertifikazzjoni. 

Emenda 71

Proposta għal regolament
Anness VIII – punt 6.1 – subparagrafu 1 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6.1. L-eżami tad-disinn ta' apparati 
maħsubin għall-awtottestjar u għall-
ittestjar qrib il-pazjent ikklassiti fil-
klassifiki A, B jew C

L-eżami tad-disinn ta' apparati maħsubin 
għall-awtottestjar ikklassiti fil-klassifiki A, 
B jew C u ta' apparat għall-ittestjar qrib 
il-pazjent klassifikat bħala klassi C

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm distinzjoni bejn il-valutazjzoni tar-riskju u l-klassijiet ta' riskju għal 
apparat għall-ittestjar qrib il-pazjent. L-apparat għall-ittestjar qrib il-pazjent klassifikat 
bħala apparat tal-klassi B għandu jiġi ttrattat fl-Anness VIII bħall-apparat l-ieħor kollu. 
Għalhekk, ir-regoli dwar il-klassifikazzjoni huma trasferiti fil-proċeduri u r-rekwiżiti tal-
valutazzjoni tal-konformità.

Emenda 72

Proposta għal regolament
Anness VIII – punt 6.1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) Il-manifattur ta' apparati għall-
awtottestjar jew għall-ittestjar qrib il-
pazjent ikklassiti fil-klassifiki A, B u C 
għandu jdaħħal għand il-korp notifikat 
imsemmi fit-Taqsima 3.1, applikazzjoni 

(a) Il-manifattur ta' apparati għall-
awtottestjar ikklassiti fil-klassifiki A, B u C 
u ta' apparat għall-ittestjar qrib il-pazjent 
klassifikat bħala klassi C għandu jdaħħal 
għand il-korp notifikat imsemmi fit-
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għall-eżami tad-disinn. Taqsima 3.1, applikazzjoni għall-eżami 
tad-disinn. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun hemm distinzjoni bejn il-valutazjzoni tar-riskju u l-klassijiet ta' riskju għal 
apparat għall-ittestjar qrib il-pazjent. L-apparat għall-ittestjar qrib il-pazjent klassifikat 
bħala apparat tal-klassi B għandu jiġi ttrattat fl-Anness VIII bħall-apparat l-ieħor kollu. 
Għalhekk, ir-regoli dwar il-klassifikazzjoni huma trasferiti fil-proċeduri u r-rekwiżiti tal-
valutazzjoni tal-konformità.

Emenda 73

Proposta għal regolament
Anness XII – Parti A – punt 2.3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.3a Studju dwar il-prestazzjoni klinika 
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, studji dwar il-
prestazzjoni klinika jistgħu jsiru biss jekk, 
minbarra l-kundizzjonijiet ġenerali, jiġu 
ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
– 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-istudju, ir-riskji u l-benefiċċji 
tiegħu;
– ix-xewqa espliċita ta' suġġett inabilitat, 
li għandu l-kapaċità li jifforma opinjoni u 
li jivvaluta din l-informazzjoni, li jirrifjuta 
li jipparteċipa fl-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika jew li jirtira minnha 
f’kull żmien, għandha tiġi kkunsidrata 
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debitament mill-investigatur;
– l-ebda inċentiv jew stimolu finanzjarju 
ma jingħata għajr il-kumpens għall-
parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika;
– tali riċerka hija essenzjali biex tiġi 
validata d-dejta miksuba fi studju dwar il-
prestazzjoni klinika fuq persuni li kapaċi 
jagħtu l-kunsens infurmat jew b'metodi 
oħra ta' riċerka;
– tali riċerka hi marbuta direttament ma' 
kundizzjoni medika ta' indeboliment jew 
ta' theddid għall-ħajja, li s-suġġett ikun 
ibati minnha;
– l-istudju dwar il-prestazzjoni klinika 
tfassal biex jimminimizza 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 speċjalment u osservati b'mod 
kostanti;
– hemm raġunijiet biex wieħed jistenna li 
l-parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-
prestazzjoni 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 relevanti u l-popolazzjoni ta’ 
pazjenti kkonċernati, jew li ħa parir dwar 
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-istudji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent huma dgħajfa ħafna u impreċiżi. L-
istudji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent jistgħu jinkludu riskju sinifikanti ħafna għall-
pazjent, pereżempju jekk il-kampjun jittieħed permezz ta' "spinal tap". Għalhekk, id-
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dispożizzjonijiet iridu jiġu speċifikati. Il-proposta għandha l-għan li żżomm tal-anqas l-
istandard ta' protezzjoni li huwa ggarantit għall-provi kliniċi bi prodotti mediċinali sa mill-
2001 permezz tad-Direttiva 2001/20/KE.

Emenda 74

Proposta għal regolament
Anness XII – punt 2.3b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.3b Studju dwar il-prestazzjoni klinika 
fuq minuri
Studju dwar il-prestazzjoni klinika fuq 
minuri jista' jitwettaq biss fejn, minbarra 
l-kundizzjonijiet ġenerali, jiġu ssodisfati l-
kundizzjonijiet kollha li ġejjin:
– il-kunsens infurmat tar-rappreżentant 
legali jkun inkiseb, fejn il-kunsens 
għandu jirrappreżenta x-xewqa preżunta 
tal-minuri;
– il-minuri jkun irċieva l-informazzjoni 
kollha rilevanti b’mod adattat għall-età u 
l-maturità tal-minuri, minn tabib (jew l-
investigatur jew membru tat-tim tal-
istudju) imħarreġ jew li għandu 
esperjenza ta’ xogħol mat-tfal, rigward il-
prova, ir-riskji u l-benefiċċji;
– ix-xewqa espliċita ta’ minuri li għandu 
l-kapaċità li jifforma opinjoni u li 
jivvaluta l-informazzjoni msemmija hawn 
fuq li jirrifjuta li jipparteċipa fl-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika, jew li jirtira 
minnu f’kull żmien, titqies b’mod debitu 
mill-investigatur; 
– l-ebda inċentiv jew stimolu finanzjarju 
ma jingħata għajr il-kumpens għall-
parteċipazzjoni fl-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika;
– tali riċerka hija essenzjali biex tiġi 
validata d-dejta miksuba fi studji dwar il-
prestazzjoni klinika fuq persuni li kapaċi 
jagħtu l-kunsens infurmat jew b'metodi 
oħra ta' riċerka;
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– tali riċerka jew tkun marbuta 
direttament ma' kundizzjoni medika li 
minnha jkun ibati l-minuri kkonċernat 
jew tkun ta' natura tali li tista' titwettaq 
biss fuq minuri;
– l-istudju dwar il-prestazzjoni klinika 
tfassal biex jimminimizza 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 speċjalment u osservati b'mod 
kostanti;
– il-grupp ta' pazjenti jikseb ċerti 
benefiċċji diretti mill-istudju dwar il-
prestazzjoni 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-minuri 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-istudji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent huma dgħajfa ħafna u impreċiżi. L-
istudji dwar il-prestazzjoni klinika ta' intervent jistgħu jinkludu riskju sinifikanti ħafna għall-
pazjent, pereżempju jekk il-kampjun jittieħed permezz ta' "spinal tap". Għalhekk, id-
dispożizzjonijiet iridu jiġu speċifikati. Il-proposta għandha l-għan li żżomm tal-anqas l-
istandard ta' protezzjoni li huwa ggarantit għall-provi kliniċi bi prodotti mediċinali sa mill-
2001 permezz tad-Direttiva 2001/20/KE.
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NOTA SPJEGATTIVA

 X'inhu l-apparat mediku IVD?

L-apparat mediku IVD huwa apparat mediku maħsub għal użu dijanjostiku barra l-ġisem tal-
bniedem (in vitro) li jista' jkun f'laboratorju jew qrib il-pazjent, pereżempju ħdejn is-sodda. 
Ikopri varjetà wiesgħa ta' testijiet bħal awtotest għall-kejl taz-zokkor fid-demm, testijiet tal-
HIV u testijiet tad-DNA.

 Għaliex huwa importanti li tittejjeb ir-regolamentazzjoni tal-apparat mediku 
IVD?

Ħafna nies jikkunsidraw ir-regolamentazzjoni tal-apparat mediku bħala l-"oħt iż-żgħira" tar-
Regolament dwar l-Apparat Mediku. Fis-Smigħ li sar fis-26 ta' Frar, wieħed mill-esperti, is-
Sra Sine Jensen mill-Kunsill tal-Konsumaturi Daniż qalet li l-apparat mediku IVD mhuwiex l-
"oħt iż-żgħira" iżda "l-ġenitur" tal-Apparat Mediku u forsi l-ġenitur tat-terapiji kollha, inklużi 
l-prodotti farmaċewtiċi u l-kirurġija. Mingħajr dijanjostika xierqa ma jkun hemm ebda 
trattament jew prevenzjoni xierqa tal-mard. Sfortunatament, id-Direttiva attwali ma 
tiżgurax li apparat mediku IVD ta' kwalità baxxa ma jitqegħidx fis-suq. Fl-imgħoddi 
kien hemm każijiet fejn test tal-HIV ta' kwalità baxxa tqiegħed fis-suq Ewropew b'marka CE. 
Istitut xjentifiku kien diġà ddetermina qabel ma l-korpi notifikati approvaw il-marka CE li 
dawn it-testijiet taw aktar riżultati negattivi foloz minn testijiet oħra tal-HIV 
disponibbli, li jfisser li t-testijiiet urew li ma kienx hemm vajrus meta fil-fatt kien hemm. 
Madankollu, dan il-prodott kien disponibbli għal ħafna snin għall-pazjenti fl-UE. Jekk 
trasfużjoni tad-demm issir abbażi ta' riżultat negattiv falz għall-HIV, dan ikun riskju ta' 
theddida għall-ħajja għall-pazjent li jingħata t-trasfużjoni tad-demm. Barra minn hekk, il-
persuni infettati bl-HIV li jirċievu test negattiv falz jistgħu jkunu ta' riskju għas-sħab 
tagħhom. F'ċertu sens, testijiet tal-HIV li ma jaħdmux sew huma ta' theddida akbar għas-
saħħa tan-nies minn impjanti tas-sider jew impjanti tal-ġenb ta' kwalità baxxa. Każijiet simili 
ġew irrappurtati bl-Epatite C li għadha marda ta' theddida għall-ħajja u ma tistax tiġi ttrattata 
sew. Ġie rrappurtat li espert tat-testijiet tad-DNA bagħat l-istess kampjun lil erba' laboratorji 
differenti u rċieva erba' riżultati differenti.

 Għaliex l-UE trid tirregolamenta dawn il-kwistjonijiet?

L-apparat mediku IVD jinkludi prodotti li jistgħu jiċċirkolaw liberament fis-suq komuni. 
M'hemmx fruntieri nazzjonali għal dawn il-prodotti fis-suq Ewropew. Huwa għalhekk li 
huwa obbligu għall-Unjoni Ewropea li tiżgura l-akbar sikurezza possibbli. Il-proposta 

Eżempji ta' apparat mediku IVD ta' 
kwalità baxxa fir-Regolament attwali:

 testijiet tal-HIV
 testijiet tal-Epatite C
 testijiet tad-DNA
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hija bbażata fuq l-Artikoli 114 u 168 tat-Trattat. L-Artikolu 114 jitlob livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. L-Artikolu 168, paragrafu 4c saħansitra jagħti bażi legali 
addizzjonali speċifika.

 Titjib kbir biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet attwali 

Il-Kummissjoni tinkludi titjib kbir biex jiġu indirizzati n-nuqqasijiet attwali tas-sistema għall-
Apparat Mediku IVD simili għal dak għal apparat mediku ieħor. Il-korpi notifikati se jittejbu 
sostanzjalment u s-superviżjoni tal-Istati Membri tal-korpi notifikati se tissaħħaħ. Punt 
importanti ferm huwa li s-sistema tas-sorveljanza tas-suq u l-viġilanza se tissaħħaħ. 
Spezzjonijiet għal għarrieda tal-kumpaniji se jkunu obbligatorji. Barra minn hekk, il-
Kummissjoni tipproponi li jiddaħħal netwerk Ewropew ta' laboratorji ta' referenza li 
għandhom rwol importanti fil-kontroll ta' apparat mediku b'riskju għoli. Ir-Rapporteur jilqa' bi 
pjaċir dawn il-proposti li, fil-fehma tiegħu, se jtejbu s-sikurezza drammatikament għall-
pazjenti.

 Kwistjonijiet komuni tal-proposta għal regolament dwar l-apparat mediku u l-
apparat mediku in vitro

Hemm diversi kwistjonijiet li għalihom il-Kummissjoni Ewropea tipproponi li tirregolamenta 
l-apparat mediku IVD bl-istess mod li tirregolamenta apparat mediku ieħor. Għalhekk, parti 
kbira mill-proposta tal-Kummissjoni hija identika. Dawn il-partijiet iridu jiġu valutati 
flimkien miż-żewġ rapporteurs u mix-shadow rapporteurs rispettivi. Dan ikopri, pereżempju, 
ir-rwol, l-istruttura u t-titjib meħtieġ tal-korpi notifikati, is-sistema ta' sorveljanza, il-
valutazzjoni konġunta, l-iskrutinju, l-identifikazzjoni u t-traċċabilità u r-rwol tal-Grupp ta' 
Koordinazzjoni dwar l-Apparati Mediċi jew l-MDCG.

Ir-Rapporteur jaħseb li l-istruttura fundamentali tal-proposta tal-Kummissjoni hija 
xierqa. Mhuwiex se jipproponi sistema ta' approvazzjoni qabel it-tqegħid fis-suq minn 
awtorità tal-Istat iżda jipproponi li tkompli l-ħidma dwar it-titjib tas-sistema tal-korpi 
notifikati. Naturalment, ir-Rapporteur huwa miftuħ għal diskussjonijiet dwar it-test u għal 
titjib tiegħu.

 Studji dwar il-prestazzjoni klinika

Il-proposta fiha kapitolu dwar l-istudji dwar il-prestazzjoni klinika. Dan huwa relatat mar-
regolament propost dwar il-provi kliniċi u mal-proposta dwar l-apparat mediku. Il-
proposta dwar il-provi kliniċi hija suġġetta għal ħafna kritika u tressqu bosta emendi fil-
Kumitat ENVI. Il-parti rispettiva tar-Regolament IVD trid tiġi adottata biex jiġu indirizzati l-
kwistjonijiet imqajma fid-dibattitu dwar ir-Regolament dwar il-provi kliniċi.
Speċjalment meta studju dwar il-prestazzjoni klinika huwa marbut ma' riskju sinifikanti 
għas-suġġetti, pereżempju meta l-kampjun jinġabar permezz ta' "spinal trap", jeħtieġ li 
tiġi stabbilita l-aqwa protezzjoni possibbli.
Ir-Rapporteur idaħħal tliet punti ewlenin ta' titjib fuq il-proposta tal-Kummissjoni li tressqu 
wkoll minn bosta kollegi fil-proċedura rigward il-proposta għal regolament dwar il-provi 
kliniċi:

1. L-istudju dwar il-prestazzjoni klinika għandu jiġi vvalutat pożittivament minn 
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kumitat tal-etika indipendenti qabel ma jibda.

2. Il-protezzjoni tal-minuri u ta' persuni oħra li ma jistgħux jagħtu kunsens infurmat 
għandha tiġi speċifikata bħalma hija speċifikata fid-Direttiva dwar il-provi kliniċi tal-
2001.

3. L-iskedi ta' żmien għandhom jiġu kemxejn estiżi biex il-kumitat tal-etika u l-
awtoritajiet ikollhom iż-żmien meħtieġ biex jivvalutaw il-proposta.

Il-proposta tkun aċċettabbli għall-SMEs 

Fil-qasam tal-apparat mediku dijanjostiku in vitro ħafna kumpaniji li joffru dan l-apparat 
huma SMEs. Huwa għalhekk li r-Regolament irid iqis il-kapaċità tal-SMEs li jifilħu l-piż. 
Naturalment, dan m'għandux jikkomprometti s-saħħa u s-sikurezza.
Tressqu emendi biex jitqiesu l-kapaċità u l-ħtiġijiet tal-SMEs. Pereżempju, għandu jkun 
possibbli li ċerta informazzjoni mitluba tingħata elettronikament u jeħtieġ li jiġi speċifikat li l-
informazzjoni li takkumpanja l-prodott għandha tingħata f'lingwa uffiċjali tal-Unjoni u mhux 
f'xi lingwa oħra. Iż-żewġ bidliet inaqqsu l-piż potenzjali għall-SMEs. It-traduzzjoni tad-
dikjarazzjonijiet ta' konformità fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni fejn l-apparat jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni hija miżura amministrattiva sproporzjonata u għalhekk intensiva f'sens ta' 
spejjeż, u dan mhuwiex ġustifikat. Bħalma huwa l-każ attwalment, id-disponibbiltà f'lingwa 
waħda tal-Unjoni għandha tkun biżżejjed.

Klassifikazzjoni

Sistema ta' klassifikazzjoni kompletament ġdida (A - D) hija proposta (A = apparat b'riskju 
baxx – D = apparat b'riskju għoli). Il-biċċa l-kbira tal-partijiet interessati jaħsbu li hija xierqa 
u hija bbażata fuq kunsens internazzjonali.
Ir-Rapporteur jappoġġa din il-proposta.

Ittestjar in-house

Fid-Direttiva attwali, l-ittestjar in-house kollu, li jfisser it-testijiet li jsiru f'istituzzjoni unika 
tal-kura tas-saħħa, pereżempju fi sptar, huwa eżentat mir-rekwiżiti. Il-Kummissjoni 
pproponiet li żżomm dan il-prinċipju għall-klassijiet ta' riskju A, B u C, iżda li tinkludihom 
bis-sħiħ meta t-testijiet ikunu fil-klassi D. Jeħtieġ li dan jiġi adattat ftit fir-rigward tal-
ħtiġijiet tat-tobba u l-pazjenti f'istituzzjoni unika tal-kura tas-saħħa bla ma jinbidel 
drammatikament il-kunċett tal-Kummissjoni Ewropea.

Testijiet dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi

It-testijiet dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi huma testijiet tad-DNA li jagħtu informazzjoni 
dwar jekk terapija speċifika x'aktarx li taħdem f'pazjent speċifiku. L-opportunità enormi ta' 
mediċina personalizzata u stratifikata trid tiġi indirizzata sew mir-Regolament. Il-proposta 
tal-Kummissjoni hija bażi tajba iżda trid tiġi ċċarata aktar. Ir-Rapporteur ippropona li jiġi 
ċċarat il-fatt li t-testijiet dijanjostiċi għal finijiet terapewtiċi mhuma suġġetti għal ebda deroga 
in-house.
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Awtoittestjar u ttestjar qrib il-pazjent

Testijiet li ma jsirux minn professjonisti mediċi iżda minn pazjenti jridu jiġu rregolati b'aktar 
u aktar attenzjoni għaliex il-professjonisti mediċi jistgħu jinkludu elementi oħra tad-dijanjosi 
tagħhom filwaqt li l-persuni normali jistgħu jibbażaw id-deċiżjoni tagħhom fuq it-test biss. 
Wieħed jista' jikkritika l-fatt li l-Kummissjoni tirregolamenta l-awtoittestjar u l-ittestjar 
qrib il-pazjent minn professjonisti mediċi bl-istess mod. Jeħtieġ li dan jinbidel.

Kamp ta' applikazzjoni

Il-kamp ta' applikazzjoni jrid jiġi ċċarat aktar. Fil-proposta tal-Kummissjoni l-hekk imsejħa 
testijiet nutriġenetiċi u testijiet tal-istil ta' ħajja mhumiex koperti. Iżda dawn it-testijiet, 
tal-anqas indirettament, jista' jkollhom konsegwenzi serji ħafna għas-saħħa tan-nies.
Jekk, pereżempju, test jiddikjara li jgħin lil pazjent jitlef il-piż u l-pazjent disperatament 
jeħtieġ li jitlef il-piż għal raġunijiet ta' saħħa, tkun theddida kbira għas-saħħa jekk it-test ma 
jkunx verament ta' kwalità għolja u ma jagħtix ir-riżultati mistennija.

Perjodu ta' tranżizzjoni 

Il-Kummissjoni pproponiet perjodu ta' tranżizzjoni twil ħafna, ħames snin wara l-adozzjoni.
Dan jista' jkun meħtieġ għal partijiet mir-Regolament għax jinkludi ħafna elementi 
kompletament ġodda li mhuwiex faċli li jiġu implimentati, speċjalment għall-SMEs. Min-
naħa l-oħra, hemm ħtieġa urġenti li s-sistema tittejjeb u xi elementi tal-proposta 
għandhom jiddaħħlu aktar malajr. Dan żgur japplika għal dawk il-partijiet li jindirizzaw 
biss il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Huma ppreparati ħafna aħjar biex jimplimentaw ir-
Regolament milli, pereżempju, l-SMEs. 

Emendi tekniċi

Jinħtieġ għadd sinifikanti ta' emendi tekniċi biex jiġu riflessi l-preokkupazzjonijiet tal-persuni 
involuti fis-settur. F'xi każijiet, ir-rieda li jintuża l-istess kliem użat fir-Regolament MDD 
twassal biex jintuża kliem mhux xieraq għall-IVDs. 

Nondiskriminazzjoni għal persuni b'diżabilità 

L-Unjoni Ewropea rratifikat il-Konvenzjoni tan-NU dwar in-Nondiskriminazzjoni ta' 
Persuni b'Diżabilità. Dan għandu jiġi rifless fit-test. Pereżempju fid-definizzjoni, il-kliem 
"anormalità konġenita" jista' jitqies bħala diskriminazzjoni ta' persuni b'diżabilità u għandu 
jinbidel.

Att delegat vs Kodeċiżjoni

Il-Kummissjoni tipprevedi li temenda ħafna elementi tal-proposta fl-atti delegati. Dan japplika 
wkoll għal partijiet essenzjali tar-Regolament, pereżempju: 

 ir-rekwiżiti ġenerali dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni, 
 l-elementi li għandhom jiġu indirizzati fid-dokumentazzjoni teknika, 
 id-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE, 
 l-emenda jew is-supplementar tal-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità.
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Dawn il-partijiet essenzjali għandhom ikunu l-uniċi emendati fil-kodeċiżjoni. 

Kunsens infurmat

Il-proposta tal-Kummissjoni tiffoka ħafna fuq il-kwalità tal-prodott. L-esperti u bosta 
organizzazzjonijiet internazzjonali, bħall-Kunsill tal-Ewropa, l-OECD u s-Soċjetà Ewropea 
għall-Ġenetika Umana għal diversi drabi spjegaw il-pożizzjoni tagħhom li ħafna drabi l-qafas 
li fih il-prodott jiġi applikat huwa iktar importanti mill-kwalità tal-prodott. Speċjalment 
fl-ittestjar tad-DNA huwa importanti ħafna li jiġi rispettat il-prinċipju ta’ kunsens infurmat. 
Dan ġie mitlub ukoll mill-Parlament Ewropew għal bosta drabi. Opinjoni legali tikkonkludi 
li huwa possibbli u xieraq li fil-proposta tiġi introdotta formulazzjoni tal-kliem rispettiva1. 
Għalhekk, ir-Rapporteur jipproponi emendi għal din il-kwistjoni. Jeżisti kunsens dwar il-fatt li 
ma għandhiex tkun l-intenzjoni tal-Unjoni Ewropea li tillimita l-aċċess tal-pazjenti għat-
testijiet tad-DNA iżda għandu jiġi offrut counselling ġenetiku fi kwalunkwe każ biex 
tingħata informazzjoni dwar il-konsegwenzi qabel ma jsir test. Biex jiġi rispettat il-
prinċipju tas-sussidjarjetà għandu jitħalla f’idejn l-Istati Membri biex jirregolaw id-dettalji, u 
l-Istati Membri għandu jkollhom l-għażla li jmorru lil hinn milli jirrikjedi r-Regolament. 
Wieħed jista’ anki jargumenta li huwa obbligatorju li jiġi inkluż kunsens infurmat fil-
proposta għaliex dan huwa element kruċjali tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali 
(Artikolu 3) u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali hija legalment vinkolanti għall-Unjoni 
Ewropea f’dawk l-oqsma fejn taġixxi.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: "Options for Action of the European Union in the 

Area of Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In 
Vitro Diagnostic Medical Devices"


