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PR_COD_1amCom

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: [...].



PR\933401MT.doc 3/118 PE507.972v02-00

MT

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW ..........5

NOTA SPJEGATTIVA......................................................................................................113



PE507.972v02-00 4/118 PR\933401MT.doc

MT



PR\933401MT.doc 5/118 PE507.972v02-00

MT

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-apparati 
mediċi, li jemenda d-Direttiva 2001/83/KE, ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 u r-
Regolament (KE) Nru 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill 
(COM(2012)0542),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikoli 114 u 168(4)(c) tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-
proposta lill-Parlament (C7-0318/2012),

– 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' Procedura tieghu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali u tal-Kumitat għas-
Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur (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 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) L-elementi prinċipali tal-approċċ 
regolatorju eżistenti, bħal pereżempju s-

(3) L-elementi prinċipali tal-approċċ 
regolatorju eżistenti, bħal pereżempju s-

                                               
1 ĠU C 0, 0.0.0000, p. 0. .
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superviżjoni tal-korpi notifikati, il-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità, l-
investigazzjonijiet kliniċi u l-evalwazzjoni 
klinika, il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq 
għandhom jissaħħu sinifikattivament, 
filwaqt li għandhom jiġu introdotti 
dispożizzjonijiet li jiżguraw it-trasparenza 
u t-traċċabbiltà fir-rigward tal-apparati, 
biex itejbu s-saħħa u s-sikurezza.

superviżjoni tal-korpi notifikati, il-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità, l-
investigazzjonijiet kliniċi u l-evalwazzjoni 
klinika, il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq 
għandhom jissaħħu sinifikattivament, 
filwaqt li għandhom jiġu introdotti 
dispożizzjonijiet relatati mal-proċedura 
ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
jiżguraw it-trasparenza u t-traċċabbiltà fir-
rigward tal-apparati, biex itejbu s-saħħa u 
s-sikurezza.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(7) Il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament għandu jiġi delimitat b’mod 
ċar minn leġiżlazzjoni oħra ta’ 
armonizzazzjoni tal-Unjoni li tikkonċerna 
l-prodotti, bħal pereżempju l-apparati 
mediċi dijanjostiċi in vitro, prodotti 
mediċinali, kożmetiċi u ikel. Peress li f’xi 
każijiet ikun diffiċli li wieħed jiddistingwi 
bejn apparati mediċi u prodotti kożmetiċi, 
mediċinali jew tal-ikel, il-possibbiltà li 
tkun meħuda deċiżjoni fl-UE kollha 
rigward l-istatus regolatorju ta’ prodott 
għandha tiġi introdotta fir-Regolament 
(KE) Nru 1223/2009 dwar il-prodotti 
kożmetiċi, id-Direttiva 2004/27/KE dwar 
il-prodotti mediċinali għall-użu mill-
bniedem, ir-Regolament (KE) 
Nru 178/2002 dwar il-liġi dwar l-ikel u s-
sigurtà tal-ikel u d-Direttiva 2002/46/KE 
dwar is-supplimenti tal-ikel. Dawn l-atti 
tal-Unjoni għandhom għalhekk jiġu
emendati.

Or. en
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Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jiddeċiedu fuq bażi ta’ każ 
b’każ jekk prodott jaqax fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew le. 
Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
tiddeċiedi, fuq bażi ta' każ b'każ, jekk 
prodott jaqax fid-definizzjoni ta’ apparat 
mediku jew ta’ aċċessorju għal apparat 
mediku. Billi f’ċerti każijiet huwa diffiċli 
li tiddistingwi bejn apparati mediċi u 
prodotti kożmetiċi, il-possibbiltà li 
tittieħed deċiżjoni mal-UE kollha fir-
rigward tal-istatus regolatorju ta’ prodott 
għandha tiġi introdotta fir-Regolament 
Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 
dwar il-prodotti kożmetiċi.

(8) Sabiex tkun żgurata klassifikazzjoni 
konsistenti fl-Istati Membri kollha, 
partikolarment fir-rigward ta’ każijiet 
dubjużi, għandha tkun ir-responsabbiltà 
tal-Kummissjoni li tiddeċiedi fuq bażi ta’ 
każ b’każ jekk prodott jew gruppi ta’ 
prodotti jaqgħux fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew le. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex ikun hemm ċarezza u konsistenza fl-Istati Membri kollha dwar il-fatt li xi prodotti 
huma kklassifikati bl-istess mod, għandha tkun il-Kummissjoni u mhux l-Istati Membri li 
tistabbilixxi jekk prodott/i jaqgħux fl-ambitu ta’ dan ir-regolament. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 8a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) Għandu jkun stabbilit kumitat 
konsultattiv multidixxiplinari ta’ esperti u 
rappreżentanti ta’ organizzjonijiet tal-
partijiet interessati u tas-soċjetà ċivili biex 
jipprovdu konsulenza xjentifika lill-
Kummissjoni, lill-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku 
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(MDCG) u lill-Istati Membri dwar 
kwistjonijiet ta’ teknoloġija medika, 
klassifikazzjoni u aspetti oħra ta’ 
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, 
skont kif ikun meħtieġ. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi stabbilit kumitat konsultattiv biex jipprovdi konsulenza speċjalizzata rigoruża 
meta jkun meħtieġ.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Għandu jiġi ċċarat li l-prodotti li 
jkollhom sustanzi bijoloġiċi ħajjin ta’ 
oriġini oħra, bħall-prodotti li għandhom 
tessuti jew ċelloli vijabbli ta’ oriġini mill-
bniedem jew mill-annimali u li huma 
esklużi espliċitament mid-Direttivi 
90/385/KEE u 93/42/KEE u għalhekk minn 
dan ir-Regolament, mhumiex koperti b’dan 
ir-Regolament.

(12) Għandu jiġi ċċarat li l-prodotti li 
jkollhom sustanzi bijoloġiċi ħajjin ta’ 
oriġini oħra, bħall-prodotti li għandhom 
tessuti jew ċelloli vijabbli ta’ oriġini mill-
bniedem jew mill-annimali u li huma 
esklużi espliċitament mid-
Direttivi 90/385/KEE u 93/42/KEE u 
għalhekk minn dan ir-Regolament li 
jakkwistaw l-għan tagħhom permezz ta’ 
mezzi farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi, mhumiex koperti b’dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, apparati mediċi li jikkonsistu f’sustanzi bijoloġiċi vijabbli huma koperti mid-
Direttiva 93/42/KEE. L-esklużjoni ġenerali ta’ sustanzi bijoloġiċi tista’ tirriżulta f’telf ta’ 
apparati mediċi sikuri u effikaċi li jeżistu fis-suq fil-preżent li mhux se jkunu approvati bħala 
prodotti mediċinali peress li ma jaħdmux b’mod farmakoloġiku, immunoloġiku jew 
metaboliku. 
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Emenda 6

Proposta għal regolament
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en



PE507.972v02-00 10/118 PR\933401MT.doc

MT

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 31a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

31a. Il-possibbiltà attwali tal-ipproċessar 
mill-ġdid ta’ apparati mediċi tikettati 
bħala ‘li jintużaw darba’ (‘single use’) 
mhijiex aċċettabbli mill-aspetti loġiċi u 
ġuridiċi. Għandhom jiġu pproċessati mill-
ġdid biss apparati tikettati bħala ‘li jistgħu 
jerġgħu jintużaw’. Konsegwentement, 
apparati tikettati bħala ‘li jintużaw darba’ 
għandhom fil-fatt jintużaw darba biss u 
għandu jkun hemm biss żewġ kategoriji 
ta’ apparat: ‘li jintuża darba’ jew ‘li jista’ 
jerġa’ jintuża’. Fil-passat riċenti, il-
manifatturi bdew jittikettaw l-apparati 
tagħhom bħala ‘li jintuża darba’ b’mod 
sistematiku wisq. Sabiex dan ikun evitat, 
l-apparat kollu bħala regola għandu jkun 
‘li jista’ jerġa’ jintuża’ u għandu jkun 
f’idejn il-produttur li jipprovdi 
ġustifikazzjoni msejsa fuq evidenza 
xjentifika suffiċjenti bħala deroga għal 
din ir-regola u li jdaħħal din il-
ġustifikazzjoni fis-sistema elettronika tar-
reġistrazzjoni tal-apparat. Għal apparati 
tal-klassi III, din id-deroga għandha tkun 
suġġetta għal opinjoni pożittiva mill-
Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji 
Emerġenti għas-Saħħa u dawk 
Identifikati Reċentement (SCENIHR). L-
ipproċessar mill-ġdid tal-apparat jinkludi 
diversi attivitajiet varji li jiżguraw li 
apparat mediku jista’ jerġa’ jiġi użat 
b’sikurezza, li jvarjaw mid-
dekontaminazzjoni, l-isterilizzazzjoni, it-
tindif, l-iżmuntar, it-tiswija, is-
sostituzzjoni tal-komponenti u l-ippakkjar. 
Dawn l-attivitajiet għandhom ikunu 
suġġetti għal standards komparabbli u 
trasparenti.

Or. en
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Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(35) It-trasparenza flimkien ma' aċċess 
adegwat għal informazzjoni li tiġi 
ppreżentata b’mod adegwat lill-utent intiż
huma essenzjali biex jagħtu s-setgħa lill-
pazjenti, lill-utenti u lill-professjonisti tal-
kura tas-saħħa u biex huma jkunu jistgħu 
jagħmlu deċiżjonijiet infurmati, biex 
jipprovdu bażi solida għat-teħid tad-
deċiżjonijiet regolatorji u biex jinjettaw il-
fiduċja fis-sistema regolatorja.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal regolament
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) Wieħed mill-aspetti prinċipali huwa l-
istabbiliment ta’ bażi ta’ dejta ċentrali li 
għandha tintegra s-sistemi elettroniċi 
differenti, bil-UDI bħala parti integrali 
minnha, biex tiġbor u tipproċessa l-
informazzjoni fir-rigward tal-apparati 
mediċi fis-suq u l-operaturi ekonomiċi 
rilevanti, iċ-ċertifikati, l-investigazzjonijiet 
kliniċi, il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq.
L-objettivi tal-bażi ta’ dejta huma li 
tittejjeb it-trasparenza ġenerali, li jiġi 
integrat u ffaċilitat il-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi, 
il-korpi notifikati jew l-isponsers u l-Istati 
Membri, kif ukoll bejn l-Istati Membri 
stess u mal-Kummissjoni, biex jiġu evitati 
rekwiżiti multipli ta’ rappurtar u biex 

(36) Wieħed mill-aspetti prinċipali huwa l-
istabbiliment ta’ bażi ta’ dejta ċentrali li 
għandha tintegra s-sistemi elettroniċi 
differenti, bil-UDI bħala parti integrali 
minnha, biex tiġbor u tipproċessa l-
informazzjoni fir-rigward tal-apparati 
mediċi fis-suq u l-operaturi ekonomiċi 
rilevanti, l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid 
fis-suq, iċ-ċertifikati, l-investigazzjonijiet 
kliniċi, il-viġilanza u s-sorveljanza tas-suq. 
Il-miri tal-bażi ta’ dejta huma li tittejjeb it-
trasparenza ġenerali permezz ta’ aċċess 
aħjar għall-informazzjoni għall-pubbliku 
u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa, li jiġi 
integrat u ffaċilitat il-fluss tal-
informazzjoni bejn l-operaturi ekonomiċi, 
l-Aġenzija, il-korpi notifikati jew l-
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tittejjeb il-koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri. F’suq intern, dan jista’ jiġi żgurat 
b’mod effettiv biss fil-livell tal-Unjoni u l-
Kummissjoni għalhekk għandha tkompli 
tiżviluppa u timmaniġġja l-bank tad-dejta 
Ewropew tal-mezzi mediċi (Eudamed) 
imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 
2010/227/UE tad-19 ta' April 2010 dwar il-
Bank tad-Dejta Ewropew tal-Mezzi 
Mediċi.

isponsers u l-Istati Membri, kif ukoll bejn 
l-Istati Membri stess u mal-Kummissjoni, 
biex jiġu evitati rekwiżiti multipli ta’ 
rappurtar u biex tittejjeb il-koordinazzjoni 
bejn l-Istati Membri. F’suq intern, dan 
jista’ jiġi żgurat b’mod effettiv biss fil-
livell tal-Unjoni u l-Kummissjoni għalhekk 
għandha tkompli tiżviluppa u timmaniġġja 
l-bank tad-dejta Ewropew tal-mezzi mediċi 
(Eudamed) imwaqqaf bid-Deċiżjoni tal-
Kummissjoni 2010/227/UE tad-
19 ta' April 2010 dwar il-Bank tad-Dejta 
Ewropew tal-Mezzi Mediċi.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal regolament
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Is-sistemi elettroniċi tal-Eudamed li 
jirrigwardaw l-apparati fis-suq, l-
operaturi ekonomiċi rilevanti u ċ-
ċertifikati għandhom jippermettu li l-
pubbliku jkun infurmat kif xieraq dwar l-
apparati fis-suq tal-Unjoni. Is-sistema 
elettronika għall-investigazzjonijiet kliniċi 
għandha sservi ta’ għodda għall-
kooperazzjoni bejn l-Istati Membri u biex 
l-isponsers ikunu jistgħu jippreżentaw, fuq 
bażi volontarja, applikazzjoni waħda għal 
diversi Stati Membri u, f'dan il-każ, li 
jirrappurtaw l-avvenimenti avversi serji. Is-
sistema elettronika ta’ viġilanza għandha 
tippermetti lill-manifatturi li jirrappurtaw l-
inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu 
jiġu rappurtati u li jappoġġjaw il-
koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet 
tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali. Is-sistema elettronika ta’ 
sorveljanza tas-suq għandha tkun għodda 
għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

(37) Is-sistemi elettroniċi tal-Eudamed 
għandhom jippermettu li l-pubbliku u l-
professjonisti fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
jkunu infurmati kif xieraq dwar l-apparati 
fis-suq tal-Unjoni. Livelli adegwati ta’ 
aċċess għall-pubbliku u għall-
professjonisti tal-kura tas-saħħa għal 
dawk il-partijiet tas-sistemi elettroniċi tal-
Eudamed li jipprovdu informazzjoni 
ewlenija dwar apparati mediċi li jistgħu 
joħolqu riskju għas-saħħa u s-sikurezza 
pubblika, huma essenzjali. Meta tali 
aċċess ikun limitat, għandu jkun 
possibbli, fuq talba mmotivata, li tinkixef 
l-informazzjoni eżistenti għall-apparati 
mediċi, sakemm il-limitazzjoni tal-aċċess 
tkun iġġustifikata fuq bażi ta’ 
kunfidenzjalità. Is-sistema elettronika 
għall-investigazzjonijiet kliniċi għandha 
sservi ta’ għodda għall-kooperazzjoni bejn 
l-Istati Membri u biex l-isponsers ikunu 
jistgħu jippreżentaw, fuq bażi volontarja, 
applikazzjoni waħda għal diversi Stati 
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Membri u, f'dan il-każ, li jirrappurtaw l-
avvenimenti avversi serji. Is-sistema 
elettronika ta’ viġilanza għandha 
tippermetti lill-manifatturi li jirrappurtaw l-
inċidenti serji u avvenimenti oħra li jistgħu 
jiġu rappurtati u li jappoġġjaw il-
koordinazzjoni tal-valutazzjonijiet 
tagħhom mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali. Is-sistema elettronika ta’ 
sorveljanza tas-suq għandha tkun għodda 
għall-iskambju tal-informazzjoni bejn l-
awtoritajiet kompetenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa fl-interess tal-pubbliku li fir-rigward tal-kwistjonijiet ta’ saħħa u sikurezza, l-aċċess 
pubbliku għall-informazzjoni jiġi estiż jew iffaċilitat fuq talba mmotivata, fejn ikun limitat.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(39) Għall-apparati mediċi ta’ riskju għoli, 
il-manifatturi għandhom jipprovdu l-
awtorità nazzjonali jew l-Aġenzija, skont 
kif ikun relevanti, involuti fil-proċedura 
ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, 
rapport sħiħ dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni klinika ta’ dan l-apparat.
Sommarju ta’ dan ir-rapport għandu jkun 
disponibbli għall-pubbliku permezz tal-
Eudamed.

Or. en
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Emenda 12

Proposta għal regolament
Premessa 42

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 13

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità m’għandhiex tkun applikabbli 
għat-tipi kollha ta’ apparat. Għandha 
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tkun introdotta proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
ċentralizzata u ta’ malajr għal apparati 
impjantabbli innovattivi, għal apparati 
innovattivi li jinkorporaw bħala parti 
integrali sustanza li jekk tintuża 
separatament, titqies li hija prodott 
mediċinali b’azzjoni anċillari għal dik tal-
apparat, għal apparati innovattivi intiżi li 
jamministraw prodott mediċinali u għal 
apparati innovattivi prodotti bl-użu ta’ 
tessuti jew ċelloli ta’ oriġini mill-bniedem 
jew mill-annimali, jew id-derivattivi 
tagħhom, li mhumiex vijabbli jew isiru 
mhux vijabbli.  Għandha tkun introdotta 
proċedura ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq ċentralizzata u ta’ malajr 
għall-apparat kollu tal-klassi III, għal 
apparati impjantabbli mhux innovattivi, 
għal apparati mhux innovattivi li 
jinkorporaw bħala parti integrali sustanza 
li jekk tintuża separatament, tiġi 
kkunsidrata bħala prodott mediċinali 
b’azzjoni anċillari għal dik tal-apparat, 
għal apparati mhux innovattivi intiżi 
għall-amministrazzjoni ta’ prodott 
mediċinali u għal apparati innovattivi 
prodotti bl-użu ta’ tessuti jew ċelloli ta’ 
oriġini mill-bniedem jew mill-annimali, 
jew id-derivattivi tagħhom, li mhumiex 
vijabbli jew isiru mhux vijabbli. 

Or. en

Emenda 14

Proposta għal regolament
Premessa 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

assoċjata ma' dawn il-prodotti. Għall-
apparati mediċi tal-klassijiet IIa u IIb, livell 
adegwat ta’ involviment ta’ korp 
innotifikat għandu jkun obbligatorju.
Għal apparati tal-klassi III, l-involviment 
tal-Aġenzija jew tal-Istati Membri 
għandhom ikunu obbligatorji, flimkien 
mal-approvazzjoni espliċita minn qabel 
tad-disinn u l-manifattura tiegħu, qabel ma 
dan ikun jista’ jitqiegħed fis-suq.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 48a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(48a) Investigazzjoni klinika għandha 
tibda biss wara li tingħata valutazzjoni 
pożittiva minn kumitat indipendenti tal-
etika. L-Istati Membri għandhom jieħdu 
l-miżuri neċessarji biex jistabbilixxu 
Kumitati tal-Etika meta dawn il-kumitati 
ma jkunux jeżistu.

Or. en

Emenda 16

Proposta għal regolament
Premessa 49 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(49) L-isponsers tal-investigazzjonijiet 
kliniċi li jkunu se jitwettqu f'aktar minn 
Stat Membru wieħed għandhom jingħataw 
il-possibbiltà li jippreżentaw applikazzjoni 
waħda sabiex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv. Sabiex ikun hemm il-qsim 
tar-riżorsi u tiġi żgurata l-konsistenza fir-

(49) L-isponsers tal-investigazzjonijiet 
kliniċi li jkunu se jitwettqu f'aktar minn 
Stat Membru wieħed għandhom jingħataw 
il-possibbiltà li jippreżentaw applikazzjoni 
waħda sabiex jitnaqqas il-piż 
amministrattiv. Sabiex ikun hemm il-qsim 
tar-riżorsi u tiġi żgurata l-konsistenza fir-
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rigward tal-valutazzjoni ta' aspetti relatati 
mas-saħħa u s-sikurezza tal-apparat ta’ 
investigazzjoni u tax-xejra xjentifika tal-
investigazzjoni klinika li tkun se titwettaq 
f’diversi Stati Membri, applikazzjoni 
waħda bħal din għandha tiffaċilita l-
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri taħt id-
direzzjoni ta’ Stat Membru koordinatur. Il-
valutazzjoni koordinata ma għandhiex 
tinkludi l-valutazzjoni ta’ aspetti 
intrinsikament nazzjonali, lokali u etiċi 
ta’ investigazzjoni klinika, inkluż il-
kunsens infurmat. Kull Stat Membru 
għandu jżomm ir-responsabbiltà finali li 
jiddeċiedi jekk l-investigazzjoni klinika 
tistax titwettaq fit-territorju tiegħu.

rigward tal-valutazzjoni ta' aspetti relatati 
mas-saħħa u s-sikurezza tal-apparat ta’ 
investigazzjoni u tax-xejra xjentifika tal-
investigazzjoni klinika li tkun se titwettaq 
f’diversi Stati Membri, applikazzjoni 
waħda bħal din għandha tiffaċilita l-
koordinazzjoni bejn l-Istati Membri taħt id-
direzzjoni ta’ Stat Membru koordinatur. 
Kull Stat Membru għandu jżomm ir-
responsabbiltà finali li jiddeċiedi jekk l-
investigazzjoni klinika tistax titwettaq fit-
territorju tiegħu.

Or. en

Emenda 17

Proposta għal regolament
Premessa 53

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(53) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha meħtieġa biex iqajmu 
għarfien fost il-professjonisti tal-kura tas-
saħħa, l-utenti u l-pazjenti dwar l-
importanza tar-rappurtar ta’ inċidenti 
serji ssuspettati. Il-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa, l-utenti u l-pazjenti għandhom 
ikunu jistgħu u jkollhom il-faċilità li 
jirrappurtaw inċidenti serji ssuspettati fil-
livell nazzjonali bl-użu ta' formati 
armonizzati. Sabiex jimminimizzaw ir-
rikorrenza ta’ dawn l-inċidenti, l-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
għandhom jinfurmaw lill-manifatturi u 
jirraportaw l-informazzjoni permezz ta’ 
sistema elettronika rispettiva fil-Eudamed 
meta jikkonfermaw li jkun ġara inċident 
serju. 

Or. en
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Premessa 57 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(57) L-Istati Membri għandhom japplikaw 
tariffi għall-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi 
notifikati biex jiżguraw is-sostenibbiltà tal-
monitoraġġ ta’ dawk il-korpi mill-Istati 
Membri u biex jistabbilixxu kundizzjonijiet 
indaqs għall-korpi notifikati.

(57) L-Istati Membri għandhom japplikaw 
tariffi għall-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi 
notifikati biex jiżguraw is-sostenibbiltà tal-
monitoraġġ ta’ dawk il-korpi mill-Istati 
Membri u biex jistabbilixxu kundizzjonijiet 
indaqs għall-korpi notifikati. Dawn it-
tariffi għandhom ikunu komparabbli fl-
Istati Membri kollha u għandhom ikunu 
pubbliċi.

Or. en

Emenda 19

Proposta għal regolament
Premessa 58 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58) Filwaqt li dan ir-Regolament ma 
għandux jaffettwa d-dritt tal-Istati Membri 
li japplikaw tariffi għall-attivitajiet f’livell 
nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra qabel jadottaw il-livell u l-
istruttura tat-tariffi biex tkun żgurata t-
trasparenza.

(58) Filwaqt li dan ir-Regolament ma 
għandux jaffettwa d-dritt tal-Istati Membri 
li japplikaw tariffi għall-attivitajiet f’livell 
nazzjonali, l-Istati Membri għandhom 
jinfurmaw lill-Kummissjoni u lill-Istati 
Membri l-oħra qabel jadottaw livell
komparabbli u struttura tat-tariffi biex 
tkun żgurata t-trasparenza.

Or. en
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Emenda 20

Proposta għal regolament
Premessa 58 a (ġdida) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(58a) L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regolamenti dwar tariffi uniformi għal 
korpi notifikati, li għandhom ikunu 
komparabbli fl-Istati Membri kollha. Il-
Kummissjoni għandha tipprovdi linji 
gwida biex tiffaċilita l-komparabilità ta’ 
dawn it-tariffi. L-Istati Membri 
għandhom jittrażmettu lill-Kummissjoni l-
lista tagħhom tat-tariffi standard u 
jiżguraw li l-korpi notifikati rreġistrati fuq 
it-territorju tagħhom iqiegħdu dawn il-
listi għall-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku. 

Or. en

Emenda 21

Proposta għal regolament
Premessa 59

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

L-MDCG mhuwiex kumitat ta’ esperti fih innifsu iżda grupp ta’ koordinazzjoni fil-livell tal-
UE u billi huwa nieqes mill-kompetenza meħtieġa li jiddeċiedi fir-rigward ta’ temi speċifiċi li 
se jirriżultaw, il-grupp MDCG għandu jkun megħjun minn kumitat konsultattiv li se jipprovdi 
l-kompetenza speċjali abbażi tal-ħtieġa ta’ każ speċifiku eċċ.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 2 – punt (f)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(f) il-prodotti li għandhom fihom jew 
jikkonsistu minn sustanzi bijoloġiċi jew 
organiżmi barra dawk li huma msemmija 
fil-punti (c) u (e) li huma vijabbli u li 
jakkwistaw l-għan intiż tagħhom permezz 
ta’ mezzi farmakoloġiċi, immunoloġiċi 
jew metaboliċi, inklużi ċerti
mikroorganiżmi ħajjin, batterji, fungi jew 
vajruses;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-preżent, apparati mediċi li jikkonsistu f’sustanzi bijoloġiċi vijabbli huma koperti mid-
Direttiva 93/42/KEE. L-esklużjoni ġenerali ta’ sustanzi bijoloġiċi tista’ tirriżulta f’telf ta’ 
apparati mediċi sikuri u effikaċi li jeżistu fis-suq fil-preżent li mhux se jkunu approvati bħala 
prodotti mediċinali peress li ma jaħdmux b’mod farmakoloġiku, immunoloġiku jew 
metaboliku. 

Emenda 23

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) “Apparat li jista’ jerġa’ jintuża” 
ifisser apparat li hu intiż li jintuża fuq 
diversi pazjenti jew waqt diversi 
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proċeduri.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) “apparat li jintuża darba għal użu 
kritiku” ifisser apparat li jintuża darba 
maħsub biex jintuża fi proċeduri mediċi li 
huma kirurġikament invażivi;

imħassar

Or. en

Emenda 25

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) ‘prestazzjoni’ ifisser kwalunkwe 
karatteristika teknika, kwalunkwe effett u 
kwalunkwe benefiċċju tal-apparat meta 
jintuża għall-għan intiż u f’konformità 
mal-istruzzjonijiet tal-użu;

Or. en

Emenda 26

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31b) “benefiċċju” ifisser l-impatt pożittiv 
fuq is-saħħa ta’ apparat mediku abbażi 



PE507.972v02-00 22/118 PR\933401MT.doc

MT

ta’ data klinika u mhux klinika;

Or. en

Emenda 27

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31c) “sikurezza” ifisser l-evitar ta’ riskju 
jew dannu kkawżat minn apparat mediku 
jew assoċjati mal-użu tiegħu;

Or. en

Emenda 28

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

L-investigazzjonijiet kliniċi għal apparati 
mediċi, meta jkun obbligatorju 
f’konformità ma’ dan ir-Regolament, 
għandu jinkludi investigazzjonijiet kliniċi 
każwali tal-popolazzjoni adegwata 
mmirata u investigazzjonijiet kkontrollati 
tajjeb.

Or. en
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Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 36 – parti intraduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36)“dejta klinika” ifisser l-informazzjoni 
rigward is-sikurezza jew il-prestazzjoni li 
tiġi ġġenerata mill-użu ta’ apparat u li 
tinsilet minn dan li ġej:

(36) “dejta klinika” ifisser l-informazzjoni 
kollha rigward is-sikurezza jew il-
prestazzjoni li tiġi ġġenerata mill-użu ta’ 
apparat u li tinsilet minn dan li ġej:

Or. en

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(40) "defiċjenza tal-apparat" ifisser kull 
inadegwatezza fl-identità, fil-kwalità, fid-
durabbiltà, fl-affidabbiltà, fis-sikurezza jew 
fil-prestazzjoni ta’ apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, kif definita 
fil-punti 1 sa 6 ta’ dan il-paragrafu, 
inkluż il-funzjonament ħażin, l-iżbalji waqt 
l-użu jew informazzjoni mhux adegwata 
mogħtija mill-manifattur;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Korrezzjoni ta’ referenza ħażina.

Emenda 31

Proposta għal regolament
rtikolu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni tista’, jekk tintalab minn 
Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha 

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

stess, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni 
u abbażi tal-opinjoni tal-kumitat 
konsultattiv imsemmi fl-Artikolu 78a, 
tiddetermina jekk prodott speċifiku, jew 
kategorija jew grupp ta’ prodotti, jaqgħux 
taħt id-definizzjonijiet ta’ “apparat 
mediku” jew “aċċessorju għal apparat 
mediku” u jekk dan ikun il-każ għandha 
tiddetermina l-klassifikazzjoni tar-riskju 
abbażi tar-riskju effettiv u ta’ dejta 
xjentifika. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

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

Or. en

Emenda 32

Proposta għal regolament
rtikolu 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

rtikolu 15 imħassar
Apparati li jintużaw darba u r-riproċessar 
tagħhom
1. Kull persuna fiżika jew ġuridika li 
tirriproċessa apparat li jintuża darba biex 
tagħmlu adattat biex ikompli jintuża fl-
Unjoni għandha tiġi kkunsidrata bħala l-
manifattur tal-apparat riproċessat u 
għandha tassumi l-obbligi tal-manifatturi 
stipulati f’dan ir-Regolament.
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2. L-apparati li jintużaw darba biss li 
jkunu tqiegħdu fis-suq tal-Unjoni skont 
dan ir-Regolament, jew qabel [data tal-
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament] 
skont id-Direttiva 90/385/KEE jew id-
Direttiva 93/42/KEE jistgħu jiġu 
riproċessati. 
3. Fil-każ tar-riproċessar ta’ apparati li 
jintużaw darba għal użu kritiku, jista’ 
jitwettaq biss ir-riproċessar li hu 
kkunsidrat sikur skont l-aktar evidenza 
xjentifika reċenti.
4. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, għandha tistabbilixxi u 
taġġorna regolarment lista ta’ kategoriji 
jew gruppi ta’ apparati li jintużaw darba 
għal użu kritiku li jistgħu jiġu riproċessati 
skont il-paragrafu 3. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3). 
5. L-isem u l-indirizz tal-persuna ġuridika 
jew fiżika msemmija fil-paragrafu 1 u l-
informazzjoni rilevanti l-oħra skont it-
Taqsima 19 tal-Anness I għandhom jiġu 
indikati fuq it-tikketta u, fejn ikun 
applikabbli, fl-istruzzjonijiet dwar l-użu 
tal-apparat riproċessat. 
L-isem u l-indirizz tal-manifattur tal-
apparat oriġinali li jintuża darba ma 
għandhomx ikomplu jitpoġġew fuq it-
tikketta, iżda għandhom jissemmew fl-
istruzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat 
riproċessat. 
6. Stat Membru jista’ jżomm jew 
jintroduċi dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jipprojbixxu, fit-territorju tiegħu, fuq bażi 
tal-protezzjoni tas-saħħa pubblika 
speċifika għal dak l-Istat Membru dan li 
ġej:
(a) ir-riproċessar ta’ apparati li jintużaw 
darba u t-trasferiment ta’ apparati li 
jintużaw darba lejn Stat Membru ieħor 
jew lejn pajjiż terz biex isir ir-riproċessar 
tagħhom; 
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(b) id-disponibbiltà tal-apparati li 
jintużaw darba u li jiġi riproċessati.
L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-
oħra dwar id-dispożizzjonijiet nazzjonali u 
r-raġunijiet għall-introduzzjoni tagħhom. 
Il-Kummissjoni għandha żżomm din l-
informazzjoni disponibbli pubblikament.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15a
Prinċipji ġenerali dwar it-tikettar ta’ 

apparati li jintużaw darba u l-ipproċessar 
mill-ġdid ta’ apparati li jistgħu jerġgħu 

jintużaw
1. L-apparat mediku kollu għandu jkun 
trattat bħala apparat li jista’ jerġa jintuża 
sakemm ma jkunx tikettat mod ieħor mill-
manifattur.
2. Jistgħu jiġu pproċessati mill-ġdid biss 
apparati li jistgħu jerġgħu jintużaw li ġew 
tikettati bħala tali, li tqiegħdu fis-suq tal-
Unjoni skont dan ir-Regolament, jew 
qabel [id-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-
Regolament] skont id-
Direttiva 90/385/KEE jew id-
Direttiva 93/42/KEE. 
Apparat “li jintuża darba” m’għandux 
jerġa’ jkun ipproċessat.
3. Meta jiġi tikettata “apparat li jintuża 
darba”, tkun ir-responsabbiltà tal-
manifattur li jipprovdi ġustifikazzjoni 
abbażi ta’ evidenza xjentifika suffiċjenti li 
l-apparat ma jistax ikun ipproċessat mill-
ġdid b’mod sikur. 
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Or. en

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 15 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15b
Proċedura għall-ittikettar ta’ apparat ta’ 
klassi III bħala apparat li jintuża darba

1. Permezz ta’ deroga mill-
Artikolu 15a(3), meta l-manifattur ikun bi 
ħsiebu jittikketta apparat ta’ klassi III 
bħala “li jintuża darba”, qabel jagħmel 
dan huwa għandu jwettaq testijiet sabiex 
jiġbor biżżejjed evidenza xjenfitika jew 
jirreferi għall-aħħar evidenża xjentifika, li 
tipprova li l-ipproċessar mill-ġdid ta’ dan 
l-apparat mhuwiex meqjus sikur.  
2. Ladarba tinġabar, l-evidenza xjentifika 
għandha tkun pprovduta mill-produttur 
lill-Kummissjoni, li għandha minnufih 
tikkonsulta lill-Kumitat Xjentifiku dwar 
ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u dawk 
Identifikati Reċentement (SCENIHR). 
Is-SCENIHR għandha tadotta opinjoni fi 
żmien 90 jum u tinforma rispettivament 
lill-Kummissjoni u l-manifattur.
F’każ li s-SCENIHR jikkonkludi li l-
evidenza xjentifika pprovduta mill-
manifattur ma tkunx suffiċjenti biex 
tipprova li l-apparat ma jista’ ikun 
ipproċessat b’mod sikur, hija għandha 
titlob lill-produttur iwettaq aktar testijet 
biex jipprovdi evidenza aktar konvinċenti. 
Malli tkun irċevuta l-evidenza 
addizzjonali mitluba mill-manifattur, is-
SCENIHR għandu jadotta opinjoni finali 
fi żmien 30 jum, filwaqt li tinforma 
rispettivament lill-Kummissjoni u l-
manifattur.
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Il-produttur għandu jittikketta apparat ta’ 
klassi III bħala “li jintuża darba” biss 
ladarba s-SCENIHR ikun ikkonkluda li 
hemm evidenza xjentifika biżżejjed li l-
ipproċessar mill-ġdid ta’ dan l-apparat 
mhuwiex meqjus sikur.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 15 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15c
Proċedura għar-rikwalifikazzjoni ta’ 
apparat li jintuża darba biss bħala 

apparat li jista’ jerġa’ jintuża 
1. Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
li tixtieq tipproċessa mill-ġdid apparat 
tikettat bħala “li jintuża darba” u li 
għandu prova li dan l-apparat għandu jiġi 
pproċessat mill-ġdid għandu jinforma l-
Kummissjoni dwar l-intenzjoni tiegħu li 
jagħmel dan u jippreżenta din l-evidenza 
lill-Kummissjoni. 
Il-Kummissjoni għandha immedjatament 
tikkonsulta lis-SCENIHR f’dan ir-
rigward.
Is-SCENIHR għandha tadotta opinjoni fi 
żmien 90 jum u tinforma lill-
Kummissjoni, il-produttur u l-persuna 
naturali jew ġuridika rispettivament.
2. F’każ li s-SCENIHR jaqbel mal-
persuna fiżika jew ġuridika li l-apparat 
jista’ jiġi pproċessat mill-ġdid, il-
manifattur għandu mill-aktar fis u fi 
kwalunkwe każ fi żmien 90 jum wara l-
adozzjoni tal-opinjoni ta’ SCENIHR, 
jittiketta mill-ġdid l-apparat mediku bħala 
“li jista’ jerġa’ jintuża”.  
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3. F’każ li s-SCENIHR joħroġ opinjoni 
negattiva u li l-persuna fiżika jew 
ġuridika ma taqbilx magħha, hija tista’ , 
fi żmien 60 jum wara l-adozzjoni tal-
opinjoni, tipprovdi l-Kummissjoni b’aktar 
evidenza li r-riproċessar tal-apparat mhux 
se jqiegħed f’riskju s-sikurezza tal-
pazjent.
Il-Kummissjoni għandha titlob 
immedjatament lis-SCENIHR biex 
jikkunsidra din l-evidenza addizzjonali u 
jadotta opinjoni finali fi żmien 90 jum.
F’każ li s-SCENIHR jikkonferma l-ewwel 
opinjoni tagħha li ma tapprovax it-tikettar 
mill-ġdid tal-apparat ikkonċernat bħala li 
“jista’ jerġa’ jintuża”, il-persuna fiżika 
jew ġuridika li tkun talbet l-ipproċessar 
mill-ġdid tal-apparat li jintuża darba 
kkonċernat, għandha tastjeni milli 
tagħmel dan.

Or. en

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 15 d(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 15d
Ir-riproċesar ta’ apparat mediku tikettat 

bħala li jista’ jerġa’ jintuża
1. Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika 
li tirriproċessa apparat tikettat bħala “li 
jista’ jerġa’ jintuża” biex tagħmlu adatt 
biex ikompli jintuża fl-Unjoni għandha 
tiġi kkunsidrata bħala l-manifattur tal-
apparat riproċessat u għandha tassumi l-
obbligi tal-manifatturi stipulati f’dan ir-
Regolament.
2. Il-Kummissjoni , permezz ta’ atti ta’ 
implementazzjoni, għandha tistabbilixxi 
standards tal-UE biex tiżgura l-
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ipproċessar mill-ġdid sikur ta’ apparati 
mediċi tikettati bħala “li jistgħu jerġgħu 
jintużaw”.
Billi tagħmel dan, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li dawn l-istandards 
huma konsistenti mal-aħħar evidenza 
xjentifika, l-istandards ISO relevanti, jew 
standards tekniċi internazzjonali oħra 
adottati minn organizzazzjonijiet 
internazzjonali rikonoxxuti li jistabbilixxu 
l-istandards, fejn ikun intiż li dawk l-
istandards internazzjonali jistgħu 
jiggarantixxu, tal-anqas, livell ogħla ta’ 
sikurezza u prestazzjoni mill-istandards 
ISO.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 26 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika

Rapport tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika

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

1. Fil-każ ta’ apparati sottomessi għal 
proċedura ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, barra minn dawk 
magħmula għall-esiġenzi ta’ individwu jew 
apparati ta’ investigazzjoni, il-manifattur 
għandu jħejji rapport dwar is-sikurezza u 
l-prestazzjoni klinika tal-apparat abbażi 
tal-informazzjoni kompluta li ġiet 
miġbura waqt l-investigazzjoni klinika.  
Il-manifattur  għandu jfassal ukoll 
sommarju ta’ dan ir-rapport li għandu 
jinkiteb b’tali mod li jkun jiftiehem 
faċilment għal persuna mhux esperta fil-
qasam. L-abbozz ta’ dan ir-rapport għandu 
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dak il-korp. jkun parti mid-dokumentazzjoni li għandha 
tiġi ppreżentata lill-awtorità nazzjonali jew 
l-Aġenzija involuti fil-valutazzjoni u 
vvalidata minnhom, skont kif ikun 
relevanti. .
1a. Is-sommarju msemmi fil-paragrafu 1 
għandu jitqiegħed għad-dispożizzjoni tal-
pubbliku permezz tal-Eudamed skont id-
dispożizzjonijiet fl-ambitu tal-
Artikolu 27(2)(b) u l-Anness V, Parti A, 
punt 18. 

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

2. Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi l-forma u l-
preżentazzjoni tal-elementi tad-dejta li 
għandhom jiġu inklużi fir-rapport u fis-
sommarju msemmi fil-paragrafu 1. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati f’konformità mal-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 88(2).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi sottomess rapport adegwat b’informazzjoni kompluta mill-investigazzjoni klinika  
lill-korpi notofikati, filwaqt li sommarju ta’ dan ir-rapport għandu jitqiegħed għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku permezz tal-Eudamed.   

Emenda 38

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) is-sistema elettronika dwar l-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
imsemmija fl-Artikolu 41b;

Or. en
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Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diversi sistemi elettroniċi taħt il-Eudamed jagħtu aċċess differenzjat lill-pubbliku. Sabiex 
tkun żgurata l-utilità ta’ tali dejta għall-pubbliku, huwa importanti li s-sezzjonijiet kollha 
aċċessibbli għaliha jiġu ppreżentati b’mod li hu faċli għall-utent, li għandu jiġi stabbilit mill-
Kummissjoni f’konsultazzjoni mal-organizzazzjoni rilevanti li l-aktar tkun f’pożizzjoni li 
tipprovdi konsulenza xierqa dwar dawn il-modalitajiet.

Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diversi sistemi elettroniċi taħt il-Eudamed jagħtu aċċess differenzjat lill-pubbliku. Sabiex 
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tkun żgurata l-utilità ta’ tali dejta għall-pubbliku, huwa importanti li s-sezzjonijiet kollha 
aċċessibbli għaliha jiġu ppreżentati b’mod li hu faċli għall-utent, li għandu jiġi stabbilit mill-
Kummissjoni f’konsultazzjoni mal-organizzazzjoni rilevanti li l-aktar tkun f’pożizzjoni li 
tipprovdi konsulenza xierqa dwar dawn il-modalitajiet.

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri
għandhom jiżguraw li s-suġġetti tad-dejta 
jkunu jistgħu jeżerċitaw effettivament id-
drittijiet tagħhom għall-informazzjoni, biex 
jaċċessaw, jirrettifikaw u joġġezzjonaw 
skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u 
d-Direttiva 95/46/KE, rispettivament. 
Huma għandhom jiżguraw li s-suġġetti tad-
dejta jkunu jistgħu jeżerċitaw b'mod 
effettiv id-dritt ta’ aċċess għad-dejta 
marbuta magħhom, kif ukoll id-dritt għall-
korrezzjoni u t-tħassir ta’ dejta mhix 
preċiża jew mhix kompluta. Fir-
responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dejta mhix preċiża u 
pproċessata illegalment titħassar, 
b'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli. 
Il-korrezzjonijiet u t-tħassir għandhom 
isiru kemm jista’ jkun malajr, iżda mhux 
aktar tard minn 60 jum wara li ssir talba 
minn suġġett tad-dejta.

6. Il-Kummissjoni u l-Aġenzija għandhom 
jiżguraw li s-suġġetti tad-dejta jkunu 
jistgħu jeżerċitaw effettivament id-drittijiet 
tagħhom għall-informazzjoni, biex 
jaċċessaw, jirrettifikaw u joġġezzjonaw 
skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u 
d-Direttiva 95/46/KE, rispettivament. 
Huma għandhom jiżguraw li s-suġġetti tad-
dejta jkunu jistgħu jeżerċitaw b'mod 
effettiv id-dritt ta’ aċċess għad-dejta 
marbuta magħhom, kif ukoll id-dritt għall-
korrezzjoni u t-tħassir ta’ dejta mhix 
preċiża jew mhix kompluta. Fir-
responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, il-
Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom 
jiżguraw li d-dejta mhix preċiża u 
pproċessata illegalment titħassar, 
b'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli. 
Il-korrezzjonijiet u t-tħassir għandhom 
isiru kemm jista’ jkun malajr, iżda mhux 
aktar tard minn 60 jum wara li ssir talba 
minn suġġett tad-dejta.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diversi sistemi elettroniċi fl-ambitu tal-Eudamed jagħtu aċċess differenzjat lill-pubbliku. 
Sabiex tkun żgurata l-utilità ta’ tali dejta għall-pubbliku, huwa importanti li s-sezzjonijiet 
kollha aċċessibbli għaliha jiġu ppreżentati b’mod li jkun faċli għall-utent, li għandu jiġi 
stabbilit mill-Kummissjoni f’konsultazzjoni mal-organizzazzjoni rilevanti li l-aktar tkun 
f’pożizzjoni li tipprovdi konsulenza xierqa dwar dawn il-modalitajiet.
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Emenda 42

Proposta għal regolament
Artikolu 27 - paragrafu 7a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7a. Meta l-Eudamed ikun qed jiġi 
żviluppat u ġestit, il-Kummissjoni 
għandha tiżgura, f’konsultazzjoni mas-
sħab rilevanti, inklużi l-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti u l-
konsumaturi, li l-partijiet kollha tal-
Eudamed aċċessibbli għall-pubbliku jiġu 
ppreżentati f’format li jkun faċli għall-
utent. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-diversi sistemi elettroniċi taħt il-Eudamed jagħtu aċċess differenzjat lill-pubbliku. Sabiex 
tkun żgurata l-utilità ta’ tali dejta għall-pubbliku, huwa importanti li s-sezzjonijiet kollha 
aċċessibbli għaliha jiġu ppreżentati b’mod li hu faċli għall-utent, li għandu jiġi stabbilit mill-
Kummissjoni f’konsultazzjoni mal-organizzazzjoni rilevanti li l-aktar tkun f’pożizzjoni li 
tipprovdi konsulenza xierqa dwar dawn il-modalitajiet.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 6 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6. L-awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati għandu jkollha biżżejjed 
persunal kompetenti għad-dispożizzjoni 
tagħha għat-twettiq kif xieraq tal-kompiti 
tagħha. 

6. L-awtorità nazzjonali responsabbli mill-
korpi notifikati għandu jkollha biżżejjed 
persunal permanenti u kompetenti intern 
(“in house”) għad-dispożizzjoni tagħha 
għat-twettiq kif xieraq tal-kompiti tagħha. 
Il-konformità ma’ dan ir-rekwiżit 
għandha tiġi vvalutata fir-reviżjoni mill-
pari msemmija fil-paragrafu 8.
B’mod partikolari, il-persunal tal-awtorità 
nazzjonali responabbli mill-verifika tax-
xogħol tal-persunal tal-korpi notifikati li 
huwa inkarigat mit-twettiq tar-
reviżjonijiet relatati mal-prodott għandu 
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jkollu kwalifiki li ġew ippruvati li jkunu 
ekwivalenti għal dawk tal-persunal tal-
korpi notifikati kif stabbilit fil-punt 3.2.5. 
tal-Anness VI.
B’mod partikolari, il-persunal tal-awtorità 
nazzjonali responabbli mill-verifika tax-
xogħol tal-persunal tal-korpi notifikati li 
huwa inkarigat mit-twettiq tar-
reviżjonijiet relatati mal-prodott għandu 
jkollu kwalifiki li ġew ippruvati li jkunu 
ekwivalenti għal dawk tal-persunal tal-
korpi notifikati kif stabbilit fil-punt 3.2.5. 
tal-Anness VI.

Mingħajr ħsara għall-Artikolu 33(3), fejn 
awtorità nazzjonali tkun responsabbli mill-
ħatra tal-korpi notifikati fil-qasam tal-
prodotti barra mill-apparati mediċi, l-
awtorità kompetenti dwar l-apparati mediċi 
għandha tiġi kkonsultata dwar l-aspetti 
kollha relatati b'mod speċifiku mal-apparati 
mediċi.

Fejn awtorità nazzjonali tkun responsabbli 
mill-ħatra tal-korpi notifikati fil-qasam tal-
prodotti barra mill-apparati mediċi, l-
awtorità kompetenti dwar l-apparati mediċi 
għandha tiġi kkonsultata dwar l-aspetti 
kollha relatati b'mod speċifiku mal-apparati 
mediċi. 

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 45

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 8 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom ifasslu l-pjan 
annwali għar-reviżjoni mill-pari, filwaqt li 
jiżguraw rotazzjoni xierqa fid-dawl tal-
awtoritajiet li jagħmlu reviżjoni u dawk li 
ssirilhom reviżjoni, u jippreżentawh lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni tista'
tipparteċipa fir-reviżjoni. Ir-riżultat tar-
reviżjoni mill-pari għandha tiġi 
kkomunikata lill-Istati Membri kollha u 
lill-Kummissjoni u sommarju tar-riżultati 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

L-Istati Membri għandhom ifasslu l-pjan 
annwali għar-reviżjoni mill-pari, filwaqt li 
jiżguraw rotazzjoni xierqa fid-dawl tal-
awtoritajiet li jagħmlu reviżjoni u dawk li 
ssirilhom reviżjoni, u jippreżentawh lill-
Kummissjoni. Il-Kummissjoni għandha
tipparteċipa fir-reviżjoni. Ir-riżultat tar-
reviżjoni mill-pari għandha tiġi 
kkomunikata lill-Istati Membri kollha u 
lill-Kummissjoni u sommarju tar-riżultati 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 46

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-korpi notifikati għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti organizzattivi u dawk ġenerali 
u l-immaniġġjar tal-kwalità, ir-rekwiżiti 
tar-riżorsi u tal-proċessi li huma meħtieġa 
biex huma jwettqu l-kompiti tagħhom li 
għalihom jinħatru skont dan ir-
Regolament. F’dan ir-rigward, persunal 
permanenti amministrattiv, tekniku u 
xjentifiku intern (“in house”), b’għarfien 
farmakoloġiku, mediku u tekniku huwa 
ta’ importanza kruċjali. Ir-rekwiżiti 
minimi li għandhom jiġu ssodisfati mill-
korpi notifikati huma stipulati fl-
Anness VI. B’mod partikolari, 
f’konformità mal-punt 1.2  tal-Anness VI, 
il-korp notifikat għandu jkun organizzat u 
operat b’mod li jissalvagwardja l-
indipendenza, l-oġġettività u l-
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imparzjalità tal-attivitajiet tiegħu. 

Or. en

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 30, punt -1 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1. Il-korp notifikat għandu jkollu 
persunal kompetenti u kompetenza 
interna (“in house”) permanenti, kemm 
fl-oqsma tekniċi marbuta mal-valutazzjoni 
tal-prestazzjoni tal-apparati u wkoll fil-
qasam mediku. Għandu jkollhom il-
kapaċità li jevalwaw internament il-
kwalità tas-subkuntratturi.
Is-subkuntrattar għandu jingħata lil 
entitajiet pubbliċi. Jistgħu jingħataw
kuntratti wkoll lil esperti esterni għall-
valutazzjoni ta’ apparati mediċi 
innovattivi jew teknoloġiji meta l-
kompetenza klinika tkun limitata.

Or. en

Emenda 48

Proposta għal regolament
Artikolu 30 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Il-korpi notifikati għandhom iqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku l-lista ta’ 
subkuntratturi jew sussidjarji, kif ukoll il-
kompiti speċifiċi affidati lihom.

Or. en
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Emenda 49

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità jistgħu jiġu sottonkuntrattati 
jew imwettqa minn sussidjarju biss bil-qbil 
tal-persuna fiżika jew ġuridika li tkun 
applikat għall-valutazzjoni tal-konformità.

3. L-attivitajiet ta’ valutazzjoni tal-
konformità jistgħu jiġu sottonkuntrattati 
jew imwettqa minn sussidjarju biss bil-qbil 
espliċitu tal-persuna fiżika jew ġuridika li 
tkun applikat għall-valutazzjoni tal-
konformità.

Or. en

Emenda 50

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-korpi notifikati għandhom iżommu 
għad-dispożizzjoni tal-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi notifikati, id-
dokumenti rilevanti dwar il-verifika tal-
kwalifiki tas-subappaltatur jew tas-
sussidjarju u tax-xogħol li jkun sar 
minnhom skont dan ir-Regolament.

4. Tal-anqas darba f’sena, il-korpi 
notifikati jissottomettu lill-awtorità
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati, id-dokumenti rilevanti dwar il-
verifika tal-kwalifiki tas-subappaltatur jew 
tas-sussidjarju u tax-xogħol li jkun sar 
minnhom skont dan ir-Regolament.

Or. en

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Is-sejbiet ta’ nuqqas ta’ konformità ta’ korp 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI 
għandhom jitqajmu waqt il-proċess ta’ 
valutazzjoni u jiġu diskussi bejn l-awtorità 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 

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

responsabbli mill-korpi notifikati u t-tim 
konġunt ta’ valutazzjoni. L-awtorità 
nazzjonali tistabbilixi fir-rapport ta’ 
valutazzjoni l-miżuri li se tieħu biex 
tiżgura l-konformità tal-korp ta’ 
valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti 
stabbiliti fl-Anness VI.

Or. en

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 32 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

6. It-tim ta’ valutazzjoni konġunta għandu 
jipprovdi l-opinjoni tiegħu dwar ir-rapport 
ta’ valutazzjoni u l-abbozz tan-notifika fi 
żmien 21 jum mill-wasla ta’ dawk id-
dokumenti u l-Kummissjoni għandha 
tippreżenta minnufih l-opinjoni tagħha lill-
MDCG. Fi żmien 21 jum mill-wasla tal-
opinjoni tat-tim ta’ valutazzjoni konġunta, 
l-MDCG għandu joħroġ rakkomandazzjoni 
fir-rigward tal-abbozz tan-notifika. L-
awtorità nazzjonali rilevanti għandha 
tibbaża d-deċiżjoni tagħha dwar il-ħatra 
tal-korp notifikat fuq din ir-
rakkomandazzjoni tal-MDCG.  F’każ 
meta d-deċiżjoni tagħha tkun differenti
mir-rakkomandazzjoni, l-awtorità 
nazzjonali għandha tipprovdi lill-MDCG 
bil-ġustifikazzjonijiet kollha meħtieġa.

Or. en
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Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Meta awtorità nazzjonali responsabbli 
mill-korpi notifikati tkun responsabbli 
mill-ħatra tal-korpi notifikati fil-qasam ta' 
prodotti barra mill-apparati mediċi, l-
awtorità kompetenti dwar l-apparati 
mediċi għandha tipprovdi, qabel in-
notifika, opinjoni pożittiva dwar in-
notifika u l-kamp ta' applikazzjoni 
tagħha.

imħassar

Or. en

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni 
tqajjem oġġezzjonijiet skont il-paragragu 7, 
l-effett tan-notifika għandu jiġi sospiż. 
F’dan il-każ, il-Kummissjoni għandha 
tippreżenta l-kwistjoni quddiem l-MDCG 

8. Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni 
jqajmu oġġezzjonijiet skont il-paragragu 7, 
l-effett tan-notifika għandu jkun 
immedjatament sospiż. F’dan il-każ, il-
Kummissjoni għandha tippreżenta l-
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fi żmien 15-il jum mill-iskadenza tal-
perjodu ta’ referenza fil-paragrafu 7. Wara 
konsultazzjoni mal-partijiet involuti, l-
MDCG għandu jagħti l-opinjoni tiegħu 
mhux aktar tard minn 28 jum wara li l-
kwistjoni tkun ġiet ippreżentata quddiemu. 
Jekk l-Istat Membru notifikanti ma jaqbilx 
mal-opinjoni tal-MDCG, dan jista' jitlob 
lill-Kummissjoni biex tagħti l-opinjoni 
tagħha. 

kwistjoni quddiem l-MDCG fi żmien 15-il 
jum mill-iskadenza tal-perjodu ta’ 
referenza fil-paragrafu 7. Wara 
konsultazzjoni mal-partijiet involuti, l-
MDCG għandu jagħti l-opinjoni tiegħu 
mhux aktar tard minn 28 jum wara li l-
kwistjoni tkun ġiet ippreżentata quddiemu. 
Jekk l-Istat Membru notifikanti ma jaqbilx 
mal-opinjoni tal-MDCG, dan jista' jitlob 
lill-Kummissjoni biex tagħti l-opinjoni 
tagħha. 

Or. en

Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 34 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
aċċessibbli għall-pubbliku l-lista tal-korpi 
notifikati skont dan ir-Regolament, inklużi 
n-numri ta’ identifikazzjoni li jkunu ġew 
allokati lilhom u l-attivitajiet li għalihom 
ikunu ġew notifikati. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-lista tinżamm 
aġġornata.

2. Il-Kummissjoni għandha tagħmel 
faċilment aċċessibbli għall-pubbliku l-lista 
tal-korpi notifikati skont dan ir-
Regolament, inklużi n-numri ta’ 
identifikazzjoni li jkunu ġew allokati 
lilhom u l-attivitajiet li għalihom ikunu 
ġew notifikati. Il-Kummissjoni għandha 
tiżgura li l-lista tinżamm aġġornata. 

Or. en

Emenda 57

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korpi notifikati għandhom, mingħajr 
dewmien, jinfurmaw lill-awtorità 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati b’kull tibdil, partikolarment fir-
rigward tal-persunal tagħhom, il-

Il-korpi notifikati għandhom, mingħajr 
dewmien u tal-anqas fi żmien 15-il jum, 
jinfurmaw lill-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati dwar 
kull tibdil, partikolarment rigward il-
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faċilitajiet, is-sussidjarji jew s-
sottokuntratturi, li jista’ jaffettwa l-
konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI jew l-abbiltà tagħhom li jwettqu 
l-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
relatati mal-apparati li għalihom ikunu 
nħatru.

persunal tagħhom, il-faċilitajiet, is-
sussidjarji jew is-sottokuntratturi, li jista’ 
jaffettwa l-konformità mar-rekwiżiti 
stipulati fl-Anness VI jew l-abbiltà 
tagħhom li jwettqu l-proċeduri ta’ 
valutazzjoni tal-konformità relatati mal-
apparat li għalih ikunu nħatru.

Or. en

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-korpi notifikati għandhom jirrispondu 
mingħajr dewmien għat-talbiet relatati mal-
valutazzzjonijiet tal-konformità li jkunu 
wettqu, preżentati mill-awtorità tagħhom 
jew minn ta’ Stati Membru ieħor jew mill-
Kummissjoni. L-awtorità nazzjonali 
responsabbli għall-korpi notifikati tal-Istat 
Membru fejn ikun stabbilit il-korp għandha 
tinforza t-talbiet ippreżentati mill-
awtoritajiet ta' kull Stat Membru ieħor jew 
mill-Kummissjoni sakemm ma jkunx 
hemm raġuni leġittima biex ma tagħmilx
dan, f'liema każ iż-żewġ naħat jistgħu 
jikkonsultaw lill-MDCG. Il-korp notifikat 
jew l-awtorità nazzjonali tagħhom 
responsabbli mill-korpi notifikati jistgħu 
jitolbu li kull informazzjoni trażmessa lill-
awtoritajiet ta’ Stat Membru ieħor jew lill-
Kummissjoni għandha tiġi trattata b’mod 
kunfidenzjali.

2. Il-korpi notifikati għandhom jirrispondu 
mingħajr dewmien u tal-anqas fi żmien 
15-il jum għat-talbiet relatati mal-
valutazzjonijiet tal-konformità li jkunu 
wettqu, ppreżentati mill-Istat Membru 
tagħhom jew awtorità ta' Stat Membru 
ieħor jew mill-Kummissjoni. L-awtorità 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
notifikati tal-Istat Membru fejn ikun 
stabbilit il-korp għandha tinforza t-talbiet 
ippreżentati mill-awtoritajiet ta' kull Stat 
Membru ieħor jew mill-Kummissjoni. 
Meta jkun hemm raġuni leġittima biex ma 
tagħmilx dan, il-korpi notifikati 
għandhom jispjegaw dawn ir-raġunijiet u 
għandhom jikkonsultaw lill-MDCG, li 
mbagħad għandha toħroġ 
rakkomandazzjoni. L-awtorità nazzjonali 
responsabbli mill-korpi nazzjonali 
għandha tkun konformi mar-
rakkomandazzjoni tal-MDCG.

Or. en
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Emenda 59

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 36 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-awtorità jew il-korp notifikat li jassumi 
l-funzjonijiet tal-korp notifikat milqut mill-
bidliet fin-notifika, għandhom minnufih 
jinformaw b’dan lill-Kummissjoni, lill-
Istati Membri l-oħra u lill-korpi notifikati l-
oħra.

L-awtorità jew il-korp notifikat li jassumi 
l-funzjonijiet tal-korp notifikat milqut mill-
bidliet fin-notifika għandu minnufih u tal-
anqas fi żmien għaxart ijiem, jinforma 
b’dan lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri 
l-oħra u lill-korpi notifikati l-oħra.

Or. en

Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li jiġu 
implimentati koordinazzjoni u 
kooperazzjoni xierqa bejn il-korpi 
notifikati u li dawn jitħaddmu f'forma ta' 
grupp ta' koordinazzjoni ta' korpi notifikati 
fil-qasam tal-apparati mediċi, inklużi l-
apparati mediċi dijanjostiċi in vitro. Dan il-
grupp għandu jiltaqa’ fuq bażi regolari u 
tal-anqas darbtejn fis-sena.

Or. en
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Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 40 - titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Tariffi Tariffi għall-attivitajiet tal-awtoritajiet 
nazzjonali

Or. en

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istat Membru fejn il-korpi jkunu 
stabbiliti għandu jimponi tariffi fuq il-korpi 
ta’ valutazzjoni tal-konformità applikanti u 
fuq il-korpi notifikati. Dawn it-tariffi 
għandhom ikopru, kompletament jew 
parzjalment, l-ispejjeż relatati mal-
attivitajiet eżerċitati mill-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli mill-korpi 
notifikati skont dan ir-Regolament. Dawn 
it-tariffi għandhom ikunu komparabbli fl-
Istati Membri kollha u l-livell tat-tariffi 
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 89 
li jistabbilixxi l-istruttura u l-livell tat-
tariffi msemmija fil-paragrafu 1, 

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 89 
li jistabbilixxi l-istruttura u l-livell 
komprabbli tat-tariffi msemmija fil-
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b’kunsiderazzjoni tal-għanijiet tal-
protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-
bniedem, l-appoġġ għall-innovazzjoni u l-
kosteffettività. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-interessi tal-korpi notifikati 
li jkunu ippreżentaw ċertifikat validu 
mogħti mill-korp tal-akkreditazzjoni 
nazzjonali, kif imsemmi fl-Artikolu 31(2) u 
l-korpi notifikati li huma intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju, kif inhu definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE. 

paragrafu 1, b’kunsiderazzjoni tal-objettivi 
tal-protezzjoni tas-saħħa u s-sikurezza tal-
bniedem, l-appoġġ għall-innovazzjoni u l-
kosteffettività u l-bżonn li jinħolqu 
kundizzjonijiet ugwali fl-Istati Membri 
kollha. Għandha tingħata attenzjoni 
partikolari lill-interessi tal-korpi notifikati 
li jkunu ippreżentaw ċertifikat validu 
mogħti mill-korp tal-akkreditazzjoni 
nazzjonali, kif imsemmi fl-Artikolu 31(2) u 
l-korpi notifikati li huma intrapriżi żgħar u 
ta' daqs medju, kif inhu definit fir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2003/361/KE.

Or. en

Emenda 66

Proposta għal regolament
Artikolu 40a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 40a
It-trasparenza tat-tariffi mitluba mill-

korpi notifikati għal attivitajiet ta’ 
valutazzjoni tal-konformità

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw 
regolamenti dwar tariffi standard għal 
korpi notifikati. 
2. It-tariffi għandhom ikunu komparabbli 
fl-Istati Membri kollha.  Il-Kummissjoni 
għandha tipprovdi linji gwida li 
jiffaċilitaw il-komparabbiltà ta’ dawn it-
tariffi fi żmien 24 xhar mid-data ta’ dħul 
fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.
3. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
l-lista ta’ tariffi standard tagħhom lill-
Kummissjoni.
4. L-awtorità nazzjonali għandha tiżgura 
li korpi notifikati jqiegħdu għad-
dispożizzjoni tal-pubbliku l-listi tat-tariffi 
standard għall-attivitajiet ta’ valutazzjoni 
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tal-konformità.  

Or. en

Emenda 67

Proposta għal regolament
Kapitolu V – Sezzjoni 1a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Taqsima 1a- Awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq

Or. en

Emenda 68

Proposta għal regolament
Artikolu 41a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41a

Prinċipji ġenerali rigward l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq

1. L-ebda wieħed mill-apparat li ġej ma 
jista’ jitqiegħed fis-suq fl-ambitu tal-
Unjoni sakemm ma tkunx ingħatat 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-
Unjoni permezz tal-proċedura 
ċentralizzata msemmija fl-Artikolu 41c u 
bi qbil mad-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament:
- apparat impjantabbli innovattiv,
- apparat innovattiv msemmi fl-
Artikolu 1(4), 
- apparat innovattiv imsemmi fl-
Artikolu 1(5) u l-punt 5.3. tal-Anness VII 
(Regola 11), jew
- apparat innovattiv manifatturat bl-użu 
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ta’tessuti jew ċelloli li joriġinaw mill-
bnedmin jew mill-annimali, jew id-
derivati tagħhom, li mhumiex vijabbli jew 
li ma baqgħux vijabbli
2. L-ebda wieħed mill-apparat li ġej ma 
jista’ jitqiegħed fis-suq ta’ Stat Membru 
sakemm ma tkunx ingħatat 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-
Unjoni permezz tal-proċedura 
ċentralizzata msemmija fl-Artikolu 41d u 
skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-
Regolament:
- derivati tal-klassi III,
- apparat impjantabbli mhux innovattiv, 
- apparat mhux innovattiv imsemmi fl-
Artikolu 1(4), 
- apparat mhux innovattiv imsemmi fl-
Artikolu 1(5) u l-punt 5.3. tal-Anness VII 
(Regola 11), jew 
- apparat mhux innovattiv manifatturat 
bl-użu ta’tessuti jew ċelloli li joriġinaw 
mill-bnedmin jew mill-annimali, jew id-
derivati tagħhom, li mhumiex vijabbli jew 
ġew magħmula mhux vijabbli
3. Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 2, il-
manifattur jista’ jiddeċiedi li japplika għal 
awtorizzazzjoni tas-suq skont il-proċedura 
ċentralizzata għal apparat inkluża fil-
paragrafu 2.

4. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati f' 
konformita' mal-Artikolu 89 biex temenda 
l-lista stabbilita fil-paragrafu 1, fid-dawl 
tal-progress tekniku. 
5. Apparati msemmija fil-paragrafi 1 u 2, 
u li diġà jinsabu fis-suq tal-unjoni fid-
data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-
Regolament, għandhom jintlabu jkollhom 
awtorizzazzjoni tas-suq, skont il-proċeduri 
stabbiliti f’din is-sezzjoni, sa mid-data ta’ 
skadenza tal-validità ta’ dan iċ-ċertifikat.
6. Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
mogħtija skont din is-Sezzjoni għandha 
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tkun valida għal ħames snin.
L-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
tista’ tiġġedded wara ħames snin abbażi 
ta’ valutazzjoni mill-ġdid tal-bilanċ bejn 
ir-riskju u l-benefiċċji tal-Aġenzija.
7. L-applikazzjonijiet kollha għall-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq li 
ngħataw skont id-dispoiżżjonijiet tal-
Artikoli 41c, 41d, 41e u 41f kif ukoll l-
informazzjoni msemmija fl-Artikolu 41b 
għandhom jiddaħħlu mill-Kummissjoni 
jew l-Istati Membri, skont il-każ, fis-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 41b, mingħajr dewmien u mhux 
aktar tard minn 15-il jum wara li jkunu 
rċevuti.
Qabel ma jinbeda r-rieżami ta’ 
applikazzjoni għal apparat mediku, il-
Kumitat għall-Awtorizzazzjoni tal-
Apparati Mediċi, kif imsemmi fl-
Artikolu 41c, jew l-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru rilevanti għandha 
tivverifika li ma tkun ġiet imressqa l-ebda 
applikazzjoni oħra għall-istess apparat 
mediku. 

Or. en

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 41b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41b

Sistema elettronika għall-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq

1. Il-Kummissjoni għandha, 
f’kollaborazzjoni mal-Istati Membri, 
tistabbilixxi u timmaniġġja sistema 
elettronika ta’ reġistrazzjoni għall-
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applikazzjonijiet għal awtorizzazzjonijiet 
għat-tqegħid fis-suq u awtorizzazzjonijiet 
għat-tqegħid fis-suq li ġew mogħtija taħt 
din is-Sezzjoni u biex tiġbor u tipproċessa 
l-informazzjoni li ġejja:
- l-isem tal-manifattur,
- id-denominazzjoni u l-klassi ta’ riskju 
tal-apparat mediku,
- il-proċedura applikabbli,
- f’każ ta’ proċedura deċentralizzata, l-
Istat Membru li fih il-manifattur ressaq l-
applikazzjoni,
- id-dokumentazzjoni li takkompanja l-
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq,
- ir-rapport ta’ valutazzjoni tal-apparat 
mediku li nħarġet waqt il-proċedura ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq,
- id-data ta’ approvazzjoni tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u 
f’każijiet meta tkun differenti, id-data li 
fiha l-apparat jitqiegħed fis-suq, 
- kwalunkwe informazzjoni rigward is-
sospensjoni jew l-irtirar tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq. 
2. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
fis-sistema elettronika fir-rigward tal-
proċedura deċentralizzata kif imsemmija 
fl-Artikolu 41c għandha tiddaħħal fis-
sistema ta’ reġistrazzjoni elettronika mill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.
L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
fis-sistema elettronika li tirrigwarda l-
proċedura deċentralizzata kif imsemmija 
fl-Artikolu 41c għandha tiddaħħal fis-
sistema ta’ reġistrazzjoni elettronika mill-
Aġenzija Ewropea għall-Mediċini.
3. F’każ li jeħtieġ li din l-informazzjoni 
tiġi aġġornata, fir-rigward tat-tqegħid fis-
suq tal-apparat, is-sospensjoni jew l-
irtirar tal-apparat mis-suq, il-manifattur 
għandu immedjatament jinforma l-
Aġenzija jew l-awtorità nazzjonali 
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kompetenti, skont il-każ, u dawn 
għandhom immedjatament jaġġornaw l-
informazzjoni fis-sistema elettronika.
4. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
fis-sistema elettronika li tirrigwarda l-
applikazzjonijiet għall-awtorizzazzjonijiet 
tal-marketing għandha tkun aċċessibbli 
biss għall-Istati Membri, l-Aġenzija u l-
Kummissjoni. 
L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
fis-sistema elettronika u li tirrgwarda l-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq li 
ngħataw għandha tkun aċċessibbli għall-
pubbliku. 

Or. en

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 41 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41c

Proċedura ċentralizzata
1. Ġie stabbilit Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni tal-Apparati Mediċi skont 
id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 41d. Il-
Kumitat għandu jkun parti mill-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini. 
2. Il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni tal-
Apparati Mediċi għandu jkun 
responsabbli għat-tfassil tal-opinjoni tal-
Aġenzija rigward l-ammissibbiltà tal-
applikazzjonijiet li ġew imressqa skont il-
proċedura ċentralizzata, l-għoti, il-
modifika, is-sospensjoni jew ir-revoka ta’ 
awtorizzazzjoni biex tqiegħed apparati 
impjantabbli u apparati li fihom jew 
jamministraw sustanzi attivi fis-suq.
3. Kull applikazzjoni għall-apparati 
msemmija fl-Artikolu 41a(1) għandha 
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tinkludi l-partikolari u d-dokumenti 
msemmija fl-Annessi VII, IX u X, skont 
il-każ.
4. L-applikazzjoni għandha tkun 
akkumpanjata mill-ħlas pagabbli lill-
Aġenzija għall-eżaminazzjoni tal-
applikazzjoni.
5. L-Aġenzija għandha tiżgura li l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Prodotti 
Mediċinali għall-Awtorizzazzjoni ta’ 
Apparati Mediċi tingħata fi żmien 
210 jum wara li tkun irċevuta 
applikazzjoni valida.
Il-Kumitat għall-Awtorizzazjoni ta’ 
Apparati Mediċi għandu jingħata tal-
anqas 80 jum minn meta jirċievi 
applikazzjoni biex janalizza d-dejta 
xjentifika fid-dokumentazzjoni li 
takkompanja l-applikazzjoni għal 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.  
Abbażi ta’ talba b’raġuni xierqa mill-
Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ 
Apparati Mediċi, l-Aġenzija tista’ testendi 
tali perjodu.
6. Il-Kumitat jista’ jitlob biss darba li 
manifattur jippreżenta informazzjoni 
addizzjonali li, għal raġunijiet xjentifiċi 
validi, tkun meħtieġa għall-valutazzjoni 
tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq. Dan jista’ jinkludi 
talba għal kampjuni jew żjara fuq il-post 
fl-uffiċċji tal-manifattur. Meta tkun saret 
tali talba, il-perjodu msemmi fil-
paragrafu 5 għandu jiġi sospiż sakemm 
tkun ġiet ipprovduta l-informazzjoni 
addizzjonali mitluba.
7. Il-Kummissjoni, b'konsultazzjoni mal-
Aġenzija, l-Istati Membri u l-partijiet 
interessati, għandha tfassal gwida 
dettaljata dwar il-forma li fiha għandhom 
jiġu ppreżentati l-applikazzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni.
8. Meta l-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni 
ta’ Apparati Mediċi jikkunsidra li jkun 
meħtieġ sabiex ilesti l-eżaminazzjoni ta’ 
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applikazzjoni, huwa jista’ jirrikjedi lill-
applikant jgħaddi minn spezzjoni 
speċifika tas-sit tal-manifatturar tal-
apparat mediku kkonerċnat.  Tali 
spezzjonijiet għandhom isiru mingħajr 
preavviż. 
L-ispezzjoni għandha titwettaq fi żmien il-
perjodu stipulat fil-paragrafu 5 minn 
spetturi mill-Istat Membru li għandhom 
il-kwalifiki xierqa. Dawn l-ispetturi 
jistgħu jkunu akkumpanjati minn 
rapporteur jew espert maħtur mill-
Kumitat għall-Awtoritzzazzjoni tal-
Apparati Mediċi.
9. L-Aġenzija għandha tinforma fil-pront 
lill-applikant jekk l-opinjoni tal-Kumitat 
għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparati Mediċi 
tkun li:
(a)  l-applikazzjoni ma tissodisfax il-
kriterji għall-awtorizzazzjoni stabbiliti 
f'dan ir-Regolament;
(b) id-dokumentazzjoni li takkumpanja l-
applikazzjoni mhijiex konformi mad-
dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament 
jew għandha tkun emendata jew 
supplementata;
(c) l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandha tkun soġġetta għal ċerti 
kondizzjonijiet.
(d) l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
tal-apparat mediku kkonċernat għandha 
tkun irrifujutata jekk l-apparat ma jkunx 
konformi ma’ dan ir-Regolament. 
10. Fi żmien 15 il-ġurnata minn meta 
jirċievi l-opinjoni msemmija fil-
paragrafu 9, l-applikant jista' jinnotifika 
lill-Aġenzija bil-miktub dwar l-intenzjoni 
tiegħu li jitlob li l-opinjoni terġa tiġi 
eżaminata. F'dan il-każ, l-applikant 
għandu jgħaddi lill-Agenzija raġunijiet 
dettaljati għat-talba fi żmien 60 jum minn 
meta tkun irċevuta l-opinjoni.
Fi żmien 60 jum wara li jkunu rċevuti r-
raġunijiet għat-talba, il-Kumitat għall-
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Awtorizzazzjoni ta’ Apparat Mediku 
għandu jeżamina mill-ġdid l-opinjoni 
tiegħu skont il-kondizzjonijiet stabbiliti 
fir-raba’ subparagrafu tal-Artikolu 62(1) 
tar-Regolament (KE) 726/2004. Ir-
raġunijiet għall-konklużjoni li ntlaħqet 
għandhom ikunu annessi mal-opinjoni 
finali.
11. Fi żmien 15-il jum mill-adozzjoni 
tagħha, l-Aġenzija għandha tibgħat l-
opinjoni finali tagħha tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni tal-Apparati Mediċi lill-
Kummissjoni, l-Istati Membri u l-
applikant, flimkien ma’ rapport li 
jiddeskrivi l-valutazjoni tal-apparat 
mediku mill-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni tal-Apparati Mediċi 
filwaqt li jagħti r-raġunijiet għall-
konklużjonijiet tiegħu.
12. Jekk applikant jirtira applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
sottomessa lill-Aġenzija qabel ma tkun 
ingħatat opinjoni dwar l-applikazzjoni, l-
applikant għandu jikkomunika lill-
Aġenzija r-raġunijiet tiegħu għall-irtirar. 
L-Aġenzija għandha tagħmel din l-
informazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku 
u għandha tippubblika r-rapport ta' stima, 
jekk disponibbli, wara li tħassar l-
informazzjoni kollha ta' natura 
kummerċjali kunfidenzali.
13. Fi żmien 15-il jum minn meta tkun 
irċevuta l-opinjoni msemmija fil-
paragrafu 11, il-Kummissjoni għandha 
tħejji abbozz tad-deċiżjoni li għandha 
tkun meħuda fir-rigward tal-
applikazzjoni.
Meta l-abbozz tad-deċiżjoni ma taqbilx 
mal-opinjoni tal-Aġenzija, il-Kummissjoni 
għandha tehmeż spjegazzjoni dettaljata 
tar-raġunijiet għad-differenzi.
L-abbozz tad-deċiżjoni għandu jkun 
trażmess lill-Istati Membri u lill-
applikant.
l-Istati Membri għandu jkollhom 22 jum 



PR\933401MT.doc 55/118 PE507.972v02-00

MT

biex jibgħatu l-osservazzjonijiet tagħhom 
bil-miktub dwar l-abbozz tad-deċiżjoni lill-
Kummissjoni. Madankollu, jekk trid 
tittieħed deċiżjoni urġenti, il-President tal-
Kumitat għall-Apparat Mediku jista' 
jistabbilixxi limitu ta’ żmien iqsar skont 
il-livell ta’ urġenza involuta. Il-limitu ta' 
żmien ma għandux, ħlief f'ċirkostanzi 
eċċezzjonali, jkun iqsar minn ħamest 
ijiem;
14. L-Istati Membri jistgħu jitolbu bil-
miktub li l-abbozz tad-deċiżjoni msemmi 
fil-paragrafu 13 jiġi diskuss f’laqgħa 
plenarja tal-Kumitat għall-Apparat 
Mediku, filwaqt li jagħtu r-raġunijiet 
tagħhom fid-dettall.
Meta, fil-fehma tal-Kummissjoni, l-
osservazzjonijiet bil-miktub ta’ Stat 
Membru jqajmu kwistjonijiet importanti 
ġodda ta’ natura xjentifika jew teknika li 
l-opinjoni mogħtija mill-Aġenzija ma 
indirizzatx, il-President tal-Kumitat għall-
Apparati Mediċi għandu jissospendi l-
proċedura u jirreferi l-applikazzjoni lura 
lill-Aġenzija għal aktar konsiderazzjoni.
15. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni finali fi żmien 30 jum wara t-
tmiem tal-proċedura ta’ eżami msemmija 
fl-Artikolu 88(3).
16. Ir-rifjut ta' awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandha tikkostitwixxi 
projbizzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-
apparat imsemmi fl-Artikolu 41a(1) fl-
Unjoni kollha.
17. Wara li tingħata awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandu jinforma lill-Aġenzija dwar id-
dati tat-tqegħid fis-suq attwali tal-apparat 
mediku fl-Istati Membri, filwaqt li 
jittieħed kont tal-preżentazzjonijiet varji 
awtorizzati.
18. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandu jinnotifika wkoll 
lill-Aġenzija jekk il-prodott ma jibqax 
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jitqiegħed fis-suq, b'mod temporanju jew 
permanenti, u għandu jipprovdi 
ġustifikazzjoni f’dan ir-rigward ibbażata 
fuq raġunijiet mediċi u/jew ekonomiċi.

Or. en

Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 41d(ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41d

Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ 
Apparati Mediċi

1. Il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ 
Apparati Mediċi se jkun magħmul minn:
(a) membru wieħed u membru supplenti 
wieħed maħtura minn kull Stat Membru, 
skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu; 
(b) sitt membri maħtura mill-
Kummissjoni, bil-ħsieb li jiġi żgurat li l-
ħila esperta rilevanti tkun disponibbli fil-
Kumitat, inklużi l-farmakoloġija klinika u 
l-farmakoepidemoloġija, abbażi ta’ sejħa 
pubblika għal espressjonijiet ta’ interess; 
(c) membru wieħed u membru supplenti 
wieħed maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-
bażi ta’ sejħa pubblika għal espressjonijiet 
ta’ interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, biex ikunu 
rappreżentati l-professjonisti tal-kura tas-
saħħa;
(d) membru wieħed u membru supplenti 
wieħed maħtura mill-Kummissjoni, fuq il-
bażi ta’ sejħa pubblika għal espressjonijiet 
ta’ interess, wara konsultazzjoni mal-
Parlament Ewropew, biex ikunu 
rappreżentati l-organizzazzjonijiet tal-
pazjenti.



PR\933401MT.doc 57/118 PE507.972v02-00

MT

Il-membri supplenti għandhom 
jirrappreżentaw lill-membri u jivvutaw 
f’isimhom meta dawn ikunu assenti. Il-
membri supplenti msemmija fil-punt (a) 
jistgħu jinħatru biex jaġixxu ta’ relaturi 
skont l-Artikolu 62 tar-
Regolament (KE) 726/2004. 
2. Stat Membru jista’ jiddelega l-kompiti 
tiegħu fil-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni 
ta' Apparati Mediċi lil Stat Membru ieħor. 
Kull Stat Membru jista’ jirrappreżenta 
mhux iżjed minn Stat Membru wieħed 
ieħor. 
3. Il-membri u l-membri supplenti tal-
Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ 
Apparati Mediċi għandhom jinħatru fuq 
il-bażi tal-kompetenzi rilevanti tagħhom 
fil-qasam tal-apparati mediċi, sabiex jiġu 
garantiti l-ogħla livelli ta' kwalifiki 
speċjalizzati u firxa wiesgħa ta' 
kompetenzi rilevanti. Għal dan il-għan, l-
Istati Membri għandhom jikkoordinaw 
mal-Bord tat-Tmexxija tal-Aġenzija u 
mal-Kummissjoni sabiex jiżguraw li l-
kompożizzjoni finali tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparati Mediċi tkopri 
l-oqsma xjentifiċi rilevanti għall-kompiti 
tiegħu. 
4. Il-membri u l-membri supplenti tal-
Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ 
Apparati Mediċi għandhom jinħatru għal 
terminu ta’ tliet snin, li jista’ jiġi estiż fiż-
żmien darba u minn hemm 'il quddiem 
jiġġedded billi jiġu segwiti l-proċeduri 
msemmija fil-paragrafu 1. Il-Kumitat 
għandu jeleġġi President minn fost il-
membri tiegħu għal terminu ta' tliet snin, 
li jista' jiġġedded darba. 
5. Il-paragrafi 3, 4, 5, 6, 7 u 8 tal-
Artikolu 61 tar-Regolament 
(KE) Nru 726/2004 għandhom japplikaw 
għall-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta' 
Apparati Mediċi. 

6. Il-mandat tal-Kumitat għall-
Awtorizzazzjoni ta’ Apparati Mediċi 
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għandu jkopri l-aspetti kollha tal-
evalwazzjoni tal-apparati mediċi fl-ambitu 
tal-proċeduri skont l-Artikoli 41c u 41f;

Or. en

Emenda 72

Proposta għal regolament
Artikolu 41e (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41e

Proċedura deċentralizzata
1. L-Istati Membri għandhom jivverifikaw 
permezz tas-sistema elettronika dwar l-
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq 
imsemmija fl-Artikolu 41b li l-ebda 
applikazzjoni oħra ma qed tiġi eżaminata 
fil-preżent, u li ma ngħatat l-ebda 
awtorizzazzjoni oħra għat-tqegħid fis-suq 
għall-istess apparat mediku.
2. Meta Stat Membru jinnota li 
applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq oħra għall-istess prodott 
mediċinali qed tiġi eżaminata fi Stat 
Membru ieħor, l-Istat Membru 
kkonċernat m'għandux jagħmel stima ta' 
l-applikazzjoni u għandu javża 
immedjatament lill-applikant.
3. Meta Stat Membru awtorizza apparat 
mediku li huwa s-suġġett ta’ applikazzjoni 
għal awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
fi Stat Membru ieħor, dan tal-aħħar 
għandu jirrifjuta l-applikazzjoni u 
jinforma immedjatament lill-applikant.
4. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miżuri kollha xierqa biex jiżguraw li l-
proċedura biex tingħata awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għall-apparati 
msemmija fl-Artikolu 41a (2) titwettaq fi 
żmien massimu ta' 210 jum wara l-
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preżentazzjoni ta’ applikazzjoni valida.
5. L-awtorità nazzjonali kompetenti ta’ 
Stat Membru tista’ titlob darba biss li 
manifattur jippreżenta informazzjoni 
addizzjonali li, għal raġunijiet xjentifiċi 
validi, tkun meħtieġa għall-valutazzjoni 
tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq. Dan jista’ jinkludi 
talba għal kampjuni jew żjara fuq il-post 
fl-uffiċċji tal-manifattur. Sakemm tiġi 
ppreżentata l-informazzjoni addizzjonali 
mitluba, u fi żmien massimu ta’ 60 jum, 
il-perjodu msemmi fil-paragrafu 4 
għandu jiġi sospiż.
6. Jekk applikant jirtira applikazzjoni 
għall-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
ippreżentata lill-awtorità kompetenti ta’ 
Stat Membru qabel ma tkun ingħatat 
opinjoni dwar l-applikazzjoni, l-applikant 
għandu jikkomunika lill-awtorità 
kompetenti ta’ dak l-Istat Membru r-
raġunijiet tiegħu għal dan. L-awtorità 
kompetenti nazzjonali għandha tagħmel 
din l-informazzjoni aċċessibbli għall-
pubbliku u għandha tippubblika r-rapport 
tal-valutazzjoni, jekk ikun disponibbli, 
wara li tħassar l-informazzjoni kollha ta' 
natura kummerċjalment kunfidenzali.
7. Malli tinħareġ l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, l-applikant għandu jiġi 
infurmat mill-awtorità kompetenti tal-
Istat Membru kkonċernat.
8. L-awtorità kompetenti nazzjonali 
għandha, mingħajr dewmien, u fi żmien 
15-il jum, tagħmel disponibbli għall-
pubbliku l-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq.
9. L-awtorità kompetenti nazzjonali 
għandha tħejji rapport ta’ valutazzjoni u 
tagħmel kummenti dwar il-fajl, b’mod 
speċjali fir-rigward tar-riżultat tal-
investigazzjonijiet kliniċi u s-sistema tal-
immaniġġjar tar-riskju.
10. L-awtorità kompetenti nazzjonali, 
wara li tħassar l-informazzjoni kollha ta' 
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natura kummerċjalment kunfidenzali, 
għandha tagħmel ir-rapport ta’ 
valutazzjoni aċċessibbli għall-pubbliku 
mingħajr dewmien, u fi żmien mhux aktar 
tard minn 15-il jum, flimkien mar-
raġunijiet għall-opinjoni tagħha.
11. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw 
lill-Aġenzija dwar kwalunkwe 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
jkunu taw. 
12. Wara li tkun ingħatat awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandu jinforma lill-awtorità kompetenti 
tal-Istat Membru li jkun ta l-
awtorizzazzjoni, bid-data tat-tqegħid fis-
suq attwali tal-apparat mediku f’dak l-
Istat Membru.
13. Id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandu jinnotifika wkoll 
lill-awtorità kompetenti jekk l-apparat 
mediku ma jibqax jitqiegħed fis-suq tal-
Istat Membru, b'mod temporanju jew 
permanenti, u għandu jipprovdi 
ġustifikazzjoni f’dan ir-rigward ibbażata 
fuq raġunijiet mediċi u/jew ekonomiċi.

Or. en

Emenda 73

Proposta għal regolament
Article 41f (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41f

Rikonoxximent reċiproku ta’ 
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 

deċentralizzata
1. L-MDCG kif stabbilit bl-Artikolu 78 
għandu jkun responsabbli għall-eżami ta’ 
kwalunkwe kwistjoni relatata ma' 
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awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq
f'aktar minn Stat Membru wieħed ta' 
apparat mediku eleġibbli għall-
awtorizzazzjoni f'konformità mal-
proċedura stipulata fl-Artikolu 41e.
2. Bil-għan li tingħata awtorizzazzjoni 
għat-tqegħid fis-suq għal tali apparat 
mediku f'aktar minn Stat Membru 
wieħed, l-applikant għandu jippreżenta 
applikazzjoni bbażata fuq dossier identiku 
lill-awtorità kompetenti f'dawk l-Istati 
Membri. Id-dossier għandu jkun fih l-
informazzjoni u d-dokumenti msemmija 
fl-Annessi VIII, IX u X ta’ dan ir-
Regolament. Id-dokumenti ppreżentati 
għandhom jinkludu lista tal-Istati Membri 
interessati bl-applikazzjoni. L-applikant 
għandu jitlob lil Stat Membru wieħed biex 
jaġixxi bħala “Stat Membru ta' 
referenza” u biex iħejji rapport ta' 
valutazzjoni dwar l-apparat mediku skont 
il-paragrafi 3 jew 4. 
3. Meta l-apparat mediku jkun diġà 
ngħata awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-
suq fil-mument tal-applikazzjoni, l-Istati 
Membri kkonċernati għandhom 
jirrikonoxxu l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq mogħtija mill-Istat 
Membru ta’ referenza li għandu jkun l-
Istat Membru li jkun ħareġ l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq l-
ewwel. Għal dan il-għan, id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
għandu jitlob lill-Istat Membru ta’ 
referenza biex jaġġorna r-rapport ta’ 
valutazzjoni tal-apparat mediku 
awtorizzat. L-Istat Membru ta' referenza 
għandu jħejji jew jaġġorna r-rapport ta' 
stima fi żmien 90 jum minn meta jirċievi 
applikazzjoni valida. Ir-rapport ta’ 
valutazzjoni flimkien ma’ informazzjoni u 
dokumenti rilevanti oħra għandhom 
jintbagħtu lill-Istati Membri kkonċernati 
u lill-applikant. 
4. F’każijiet fejn l-apparat mediku ma 
jkunx irċieva awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq fil-mument tal-applikazzjoni, l-
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applikant għandu jitlob lill-Istat Membru 
ta’ referenza biex iħejji abbozz ta’ rapport 
ta’ valutazzjoni. L-Istat Membru ta' 
referenza għandu jħejji r-rapport fi żmien 
120 jum minn meta jirċievi applikazzjoni 
valida u għandu jibgħatu lill-Istati 
Membri kkonċernati u lill-applikant.
5. Fi żmien 90 jum minn meta jirċievi d-
dokumenti msemmija fil-paragrafi 3 u 4, 
l-Istati Membri kkonċernati għandhom 
japprovaw ir-rapport ta' valutazzjoni u 
għandhom jinfurmaw lill-Istat Membru 
ta' referenza f'dan is-sens. L-Istat 
Membru ta' referenza għandu jirrekordja 
l-qbil tal-partijiet kollha, jagħlaq il-
proċedura u jinforma lill-applikant f’dan 
is-sens.
6. Kull Stat Membru li fih tkun ġiet 
ippreżentata applikazzjoni skont il-
paragrafu 2 għandu jadotta deċiżjoni 
f’konformità mar-rapport ta’ valutazzjoni 
kif approvat, fi żmien 30 jum mir-
rikonoxximent tal-ftehim.
7. Jekk, fil-perjodu stabbilit fil-
paragrafu 5, Stat Membru kkonċernat ma 
jistax japprova r-rapport ta' valutazzjoni 
fuq il-bażi ta' riskju serju potenzjali għas-
saħħa pubblika, huwa għandu jagħti 
deskrizzjoni dettaljata tar-raġunijiet għall-
pożizzjoni tiegħu lill-Istat Membru ta' 
referenza, lill-Istati Membri l-oħra 
kkonċernati u lill-applikant. Il-punti ta’ 
nuqqas ta’ qbil għandhom jiġu riferuti 
lill-MDCG minnufih. 
8. Fi ħdan l-MDCG, l-Istati Membri 
kollha msemmija fil-paragrafu 7 
għandhom jagħmlu sforz biex jilħqu 
ftehim dwar l-azzjoni li għandha tittieħed. 
Huma għandhom jagħtu lill-applikant l-
opportunità li jgħarraf il-fehma tiegħu 
verbalment jew bil-miktub. Jekk, fi żmien 
60 jum mill-komunikazzjoni tal-punti ta' 
nuqqas ta' qbil, l-Istati Membri jilħqu 
ftehim, l-Istat Membru ta' referenza 
għandu jirrekordja l-ftehim, jagħlaq il-
proċedura u jinforma lill-applikant f’dan 
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is-sens. Il-paragrafu 6 għandu japplika. 
9. Jekk l-Istati Membri jonqsu li jilħqu 
ftehim fi żmien il-perjodu ta’ 60 jum 
stipulat fil-paragrafu 7, l-Aġenzija 
għandha tkun infurmata minnufih, bil-
ħsieb tal-applikazzjoni tal-proċedura 
skont l-Artikolu 41g. L-Aġenzija għandha 
tiġi pprovduta b'dikjarazzjoni dettaljata 
tal-kwistjonijiet li dwarhom l-Istati 
Membri jkunu naqsu li jilħqu ftehim u r-
raġunijiet għal dak in-nuqqas ta' qbil. 
Kopja ta’ dan għandha tintbagħat lill-
applikant.
10. Malli l-applikant jiġi infurmat li l-
kwistjoni tkun ġiet riferuta lill-Aġenzija, 
huwa għandu minnufih jibgħat lill-
Aġenzija kopja tal-informazzjoni u d-
dokumenti msemmija fil-paragrafu 2.
11. Fiċ-ċirkustanzi msemmija fil-
paragrafu 9, l-Istati Membri li jkunu 
approvaw ir-rapport ta' valutazzjoni tal-
Istat Membru ta' referenza jistgħu, fuq 
talba tal-applikant, jawtorizzaw l-apparat 
mediku mingħajr ma jistennew ir-riżultat 
tal-proċedura stipulata fl-Artikolu 41g. 
F'dak il-każ, l-awtorizzazzjoni mogħtija 
għandha tkun mingħajr preġudizzju 
għall-eżitu ta' dik il-proċedura.

Or. en

Emenda 74

Proposta għal regolament
Artikolu 41g (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41g

Proċedura ta’ arbitraġġ f’każ ta’ nuqqas 
ta’ qbil dwar ir-rikonoxximent reċiproku 
ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 

deċentralizzata
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1. Meta ssir referenza għall-proċedura 
stipulata f'dan l-Artikolu, il-Kumitat 
għall-Apparat Mediku għandu 
jikkunsidra l-kwistjoni konċernata u 
għandu jagħti opinjoni raġunata fi żmien 
60 jum mid-data li fiha l-kwistjoni kienet 
riferuta lilu.
F'każijiet urġenti, u fuq proposta mill-
President tiegħu, il-Kumitat jista’ jaqbel 
ma’ limitu iqsar ta’ żmien.
2. Biex tiġi kkunsidrata l-materja, il-
Kumitat għall-Apparat Mediku għandu 
jaħtar wieħed mill-membri tiegħu biex 
ikun rapporteur. Il-Kumitat jista’ wkoll 
jaħtar esperti individwali biex jagħtuh 
pariri dwar kwistjonijiet speċifiċi. Meta 
jaħtar l-esperti, il-Kumitat għandu 
jiddefinixxi l-kompiti tagħhom u 
jispeċifika l-limitu ta' żmien għat-tlestija 
ta' dawn il-kompiti.
3. Qabel ma jagħti l-opinjoni tiegħu, il-
Kumitat għandu jipprovdi lill-applikant 
jew lid-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq bl-opportunità li 
jipprezenta spjegazzjonijiet bil-miktub jew 
verbali f’limitu ta’ żmien li huwa għandu 
jispeċifika.
Il-Kumitat jista' jissospendi l-limiti ta’ 
żmien imsemmija fil-paragrafu 1 sabiex 
jippermetti lill-applikant jew lid-detentur 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
biex iħejji spjegazzjonijiet.
4. L-Aġenzija għandha tinforma minnufih 
lill-applikant jew lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq dwar 
l-opinjoni tal-Kumitat dwar l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-
apparat mediku kkonċernat. 
Fi żmien 15 il-jum minn meta jirċievi l-
opinjoni tal-Kumitat għall-Apparat 
Mediku, l-applikant jew id-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jista' 
jinnotifika lill-Aġenzija bil-miktub bl-
intenzjoni tiegħu li jitlob li l-opinjoni 
terġa tiġi eżaminata. F'dak il-każ, huwa 
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għandu jibgħat lill-Aġenzija raġunijiet 
dettaljati għat-talba fi żmien 60 jum minn 
meta jirċievi l-opinjoni.
Fi żmien 60 jum minn meta jirċievi r-
raġunijiet għal din it-talba, il-Kumitat 
għandu jeżamina mill-ġdid l-opinjoni 
tiegħu.  Hu għandu jaħtar rapporteur 
differenti u, fejn ikun neċessarju, ko-
rapporteur differenti mir-rapporteur u l-
ko-rapporteur maħtura għall-opinjoni 
inizjali. Il-proċedura ta’ rieżami għandha 
tindirizza biss il-punti tal-opinjoni 
identifikati mill-applikant jew id-detentur 
tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u 
għandha tkun ibbażata biss fuq id-dejta 
xjentifika disponibbli meta l-Kumitat 
adotta l-opinjoni inizjali. L-applikant jew 
id-detentur tal-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq jista' jitlob li l-Kumitat 
jikkonsulta lill-kumitat konsultattiv kif 
stabbilit mill-Artikolu 78a b’rabta mar-
rieżami.
Ir-raġunijiet għall-konklużjoni milħuqa 
fir-rieżami għandhom jiġu annessi mar-
rapport ta’ valutazzjoni msemmi fil-
paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu.
5. Fi żmien 15-il jum mill-adozzjoni 
tagħha, l-Aġenzija għandha tibgħat l-
opinjoni finali tal-Kumitat għall-Apparat 
Mediku lill-Istati Membri, lill-
Kummissjoni u lill-applikant jew lid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq, flimkien ma’ rapport ta’ 
valutazzjoni tal-apparat mediku u 
tiddikjara r-raġunijiet għal 
konklużjonijiet tagħha.
Fil-każ ta’ opinjoni favorevoli dwar l-
applikazzjoni għal rikonoxximent 
reċiproku ta’ awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq deċentralizzata għal apparat 
mediku kif imsemmi fl-Artikolu 41f, mal-
opinjoni għandhom jiġu annessi d-
dokumenti li ġejjin:
(a) id-dokumenti tad-dossier imsemmija 
fl-Artikolu 41f (2);
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(b) kwalunkwe kondizzjonijiet li jistgħu 
jaffettwaw l-awtorizzazzjoni;
(c) dettalji dwar xi kondizzjonijiet jew 
restrizzjonijiet rakkomandati fir-rigward 
tal-użu sikur u effikaċi tal-apparat 
mediku;
(d) it-test propost tat-tikkettar u l-fuljett 
tat-tagħrif għall-apparat mediku.
6. Fi żmien 15-il jum minn meta tirċievi l-
opinjoni msemmija fil-paragrafu 5, il-
Kummissjoni għandha tħejji abbozz ta' 
deċiżjoni li għandha tittieħed dwar l-
applikazzjoni, filwaqt li tqis il-liġi tal-
Komunità. 
Fil-każ ta' abbozz ta' deċiżjoni li taħseb 
għall-għoti ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq, għandhom jiġu annessi d-
dokumenti msemmijin fil-paragrafu 5. 
Meta l-abbozz tad-deċiżjoni mhuwiex 
skont l-opinjoni tal-Aġenzija, il-
Kummissjoni għandha tannetti 
spjegazzjoni dettaljata tar-raġunijiet 
għad-differenzi.
L-abbozz tad-deċiżjoni għandu jintbagħat 
lill-Istati Membri u lill-applikant jew lid-
detentur tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid 
fis-suq.
l-Istati Membri għandu jkollhom 22 jum 
biex jibgħatu l-osservazzjonijiet tagħhom 
bil-miktub dwar l-abbozz tad-deċiżjoni lill-
Kummissjoni. Madankollu, jekk trid 
tittieħed deċiżjoni urġenti, il-President tal-
Kumitat għall-Apparat Mediku jista' 
jistabbilixxi limitu ta’ żmien iqsar skont 
il-livell ta’ urġenza involuta. Il-limitu ta’ 
żmien ma għandux, ħlief f’ċirkostanzi 
eċċezzjonali, ikun iqsar minn ħamest 
ijiem.
7. L-Istati Membri jistgħu jitolbu bil-
miktub li l-abbozz tad-deċiżjoni msemmija 
fil-paragrafu 6 tiġi diskussa f’laqgħa 
plenarja tal-Kumitat għall-Apparat 
Mediku, kif imsemmi fl-Artikolu 88(1), 
filwaqt li jagħtu r-raġunijiet tagħhom fid-
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dettall. 
Meta, fl-opinjoni tal-Kummissjoni, l-
osservazzjonijiet bil-miktub ta’ Stat 
Membru jqajmu kwistjonijiet importanti 
ġodda ta’ natura xjentifika jew teknika li 
l-opinjoni mogħtija mill-Aġenzija ma 
indirizzatx, il-President għandu 
jissospendi l-proċedura u jirreferi l-
applikazzjoni lura lill-Aġenzija għal aktar 
konsiderazzjoni.
8. Il-Kummissjoni għandha tieħu 
deċiżjoni finali skont il-proċedura 
msemmija fl-Artikolu 88(3) u fi żmien 30-
il jum wara t-tmiem tagħha. Il-
Kummissjoni għandha taġġorna l-
informazzjoni dwar l-apparat ikkonċernat 
fis-sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 41b.
9. Ir-rifjut ta' awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandha tikkostitwixxi 
projbizzjoni għat-tqegħid fis-suq tal-
apparat ikkonċernat fl-Unjoni kollha.
10. Id-deċiżjoni kif imsemmija fil-
paragrafu 8 għandha tiġi indirizzata lill-
Istati Membri kollha u lid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq jew l-
applikant. L-Istati Membri kkonċernati u 
l-Istat Membru ta' referenza għandhom 
jew jagħtu jew jirrevokaw l-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq, jew 
ivarjaw it-termini tagħha skont kif 
meħtieġ biex jikkonformaw mad-deċiżjoni 
fi żmien 30 jum wara n-notifika tagħha. 
Huma għandhom jinformaw lill-
Kummissjoni u lill-Aġenzija f’dan is-sens.

Or. en
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Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 41h (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 41h

Varjazzjoni għal awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq

1. Kull applikazzjoni mid-detentur tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq biex 
ivarja awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq 
li tkun ingħatat skont id-dispożizzjonijiet 
tal-Artikoli 41c, 41e u 41f għandha tiġi 
ppreżentata lill-Istati Membri kollha li 
qabel kienu awtorizzaw l-apparat mediku 
kkonċernat. 
Il-Kummissjoni għandha, f’konsultazzjoni 
mal-Aġenzija, tingħata s-setgħa li tadotta 
atti delegati f’konformità mal-Artikolu 89 
ta’ dan ir-Regolament sabiex tadotta l-
arranġamenti xierqa għall-ezami ta’ 
varjazzjonijiet għat-termini tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq.
2. F’każ ta’ arbitraġġ ippreżentat lill-
Kummissjoni, il-proċedura stipulata fl-
Artikolu 41g għandha tgħodd b’analoġija 
għall-varjazzjonijiet magħmula lil 
awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq.
3. Meta Stat Membru jidhirlu li l-
varjazzjoni ta’ awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq li tkun ingħatat skont id-
dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu jew li 
tinħtieġ is-sospensjoni jew l-irtirar tagħha 
għall-protezzjoni tas-saħħa pubblika, l-
Istat Membru kkonċernat għandu 
minnufih jirreferi l-kwistjoni lill-Aġenzija 
għall-applikazzjoni tal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 41g. 
F’każijiet eċċezzjonali, fejn azzjoni 
urġenti hija essenzjali għall-protezzjoni 
tas-saħħa pubblika, sakemm tiġi adottata 
deċiżjoni definittiva, Stat Membru jista’ 
jissospendi t-tqegħid fis-suq u l-użu tal-
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apparat mediku kkonċernat fuq it-
territorju tiegħu. Għandu jinforma lill-
Kummissjoni, lill-Aġenzija u lill-Istati 
Membri l-oħra mhux aktar tard mill-
ġurnata tax-xogħol li jmiss dwar ir-
raġunijiet għal din il-miżura.

Or. en

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Fil-każ ta’ apparati msemmija fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 1(4), il-korp 
notifikat għandu jsegwi l-proċedura ta’ 
konsultazzjoni kif inhu speċifikat fit-
Taqsima 6.1 tal-Kapitolu II tal-Anness VIII 
jew it-Taqsima 6 tal-Anness IX, kif ikun 
applikabbli.

Fil-każ ta’ apparati msemmija fl-ewwel 
sottoparagrafu tal-Artikolu 1(4), il-Kumitat 
għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparati Mediċi 
msemmi fl-Artikolu 41c, jew l-awtorità 
nazzjonali, għandu jsegwi l-proċedura ta’ 
konsultazzjoni kif inhu speċifikat fit-
Taqsima 6.1 tal-Kapitolu II tal-Anness VIII 
jew it-Taqsima 6 tal-Anness IX, kif ikun 
applikabbli.

Fil-każ ta’ apparati koperti b’dan ir-
Regolament skont il-punt (e) tal-
Artikolu 1(2), il-korp notifikat għandu 
jsegwi l-proċedura ta’ konsultazzjoni, kif 

Fil-każ ta’ apparati koperti b’dan ir-
Regolament skont il-punt (e) tal-
Artikolu 1(2), l-awtorizzazzjoni għat-
tqegħid fis-suq għandha ssegwi l-
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inhu speċifikat fit-Taqsima 6.2 tal-
Kapitolu II tal-Anness VIII jew it-
Taqsima 6 tal-Anness IX, kif ikun 
applikabbli.

proċedura ta’ konsultazzjoni, kif inhu 
speċifikat fit-Taqsima 6.2 tal-Kapitolu II 
tal-Anness VIII jew it-Taqsima 6 tal-
Anness IX, kif ikun applikabbli.

Or. en

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. B’deroga mill-Artikolu 41a, il-
manifatturi tal-apparati tal-klassi IIb, barra 
minn dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
għandha ssirilhom valutazzjoni tal-
konformità bbażata fuq żgurar sħiħ tal-
kwalità kif inhu speċifikat fl-Anness VIII, 
barra mill-Kapitolu II tiegħu, 
b’valutazzjoni tad-dokumentazzjoni tad-
disinn fid-dokumentazzjoni teknika fuq 
bażi rappreżentattiva. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li japplika 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 
eżami tat-tip, kif inhu speċifikat fl-
Anness IX, flimkien ma’ valutazzjoni tal-
konformità bbażata fuq verifika tal-
konformità tal-prodott, kif inhu speċifikat 
fl-Anness X.

Or. en

Emenda 78

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-manifatturi tal-apparati tal-klassi IIa, 
barra minn dawk magħmula għall-esiġenzi 

4. B’deroga mill-Artikolu 41a, il-
manifatturi tal-apparati tal-klassi IIb, barra 
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ta’ individwu jew apparati ta’ 
investigazzjoni, għandha ssirilhom 
valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq 
żgurar sħiħ tal-kwalità, kif inhu speċifikat 
fl-Anness VIII, barra mill-Kapitolu II 
tiegħu, b’valutazzjoni tad-dokumentazzjoni 
tad-disinn fid-dokumentazzjoni teknika fuq 
bażi rappreżentattiva. Alternattivament, il-
manifattur jista’ jagħżel li jfassal id-
dokumentazzjoni teknika stabbilita fl-
Anness II flimkien ma’ valutazzjoni tal-
konformità bbażata fuq verifika tal-
konformità tal-prodott, kif inhu speċifikat 
fit-Taqsima 7 jew fil-Parti A jew fit-
Taqsima 8 tal-Parti B tal-Anness X.

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

Or. en

Emenda 79

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 43 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-
konformità tirrikjedi l-involviment ta’ korp 
notifikat, il-manifattur jista’ jippreżenta 
applikazzjoni għand korp notifikat tal-
għażla tiegħu, sakemm dak il-korp ikun 
notifikat għall-attivitajiet ta’ valutazzjoni 

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

tal-konformità, il-proċeduri ta’ valutazzjoni 
tal-konformità u l-apparat inkwistjoni. 
Meta manifattur jippreżenta applikazzjoni 
għand korp notifikat f'Membru Stat 
differenti minn dak fejn hu reġistrat, il-
manifattur għandu jinforma lill-awtorità 
nazzjonali tiegħu responsabbli għall-korpi 
notifikati tal-applikazzjoni. Applikazzjoni 
ma tistax tkun ippreżentata b’mod parallel 
għand aktar minn korp notifikat wieħed 
għall-istess attività ta’ valutazzjoni tal-
konformità.

Or. en

Emenda 81

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

rtikolu 44 imħassar
Mekkaniżmu għall-iskrutinju ta’ ċerti 

valutazzjonijiet tal-konformità
1. Il-korpi notifikati għandhom 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni bl-
applikazzjonijiet għall-valutazzjoni tal-
konformità għall-apparati tal-klassi III, 
bl-eċċezzjoni tal-applikazzjonijiet għas-
suppliment jew it-tiġdid ta’ ċertifikati 
eżistenti. In-notifika għandha tkun 
akkumpanjata minn abbozz ta’ 
struzzjonijiet dwar l-użu msemmi fit-
Taqsima 19.3 tal-Anness I u l-abbozz tas-
sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika msemmi fl-Artikolu 26. Fin-
notifika tiegħu, il-korp notifikat għandu 
jindika d-data stmata sa meta l-
valutazzjoni tal-konformità għandha 
titlesta. Il-Kummissjoni għandha 
tittrażmetti minnufih in-notifika u d-
dokumenti akkumpanjanti lill-MDCG. 
2. Fi żmien 28 jum mill-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
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l-MDCG jista’ jitlob lill-korp notifikat 
biex jippreżenta sommarju tal-
valutazzjoni tal-konformità preliminari 
qabel ma joħroġ ċertifikat. Fuq 
suġġeriment ta’ kwalunkwe wieħed mill-
membri tiegħu jew mill-Kummissjoni, l-
MDCG għandu jiddeċiedi jekk jagħmilx 
tali talba skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 78(4). Fit-talba tiegħu l-MDCG 
għandu jindika r-raġuni tas-saħħa 
vvalidata xjentifikament, għaliex ikun 
għażel il-fajl speċifiku biex iressaq 
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari. Waqt l-għażla ta' fajl 
speċifiku għas-sottomissjoni, il-prinċipju 
tat-trattament ugwali għandu jitqies kif 
xieraq.
Fi żmien ħamest ijiem mill-wasla tat-talba 
mill-MDCG, il-korp notifikat għandu 
jinforma lill-manifattur b’dan. 
3. L-MDCG jista’ jibgħat kummenti dwar 
is-sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari, l-aktar tard, sa 
60 jum wara li jintbagħat dan is-
sommarju. F’dak il-perjodu u l-aktar tard 
sa 30 jum wara l-preżentazzjoni, l-MDCG 
jista’ jitlob li tinbagħat informazzjoni 
addizzjonali li għal raġunijiet validi 
xjentifikament tkun neċessarja għall-
analiżi tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari tal-korp notifikat. Dan jista’ 
jinkludi talba għal kampjuni jew żjara fuq 
il-post fl-uffiċċji tal-manifattur. Sakemm 
tintbagħat l-inforamzzjoni addizzjonali 
mitluba, il-perjodu għall-kummenti 
msemmi fl-ewwel sentenza ta' dan is-
sottoparagrafu għandu jiġi sospiż. It-
talbiet sussegwenti għal informazzjoni 
addizzjonali mill-MDCG ma għandhomx 
jissospendu l-perjodu għas-sottomissjoni 
tal-kummenti.
4. Il-korp notifikat għandu jqis sew 
kwalunkwe kumment li jasal b'mod 
konformi mal-paragrafu 3. Huwa għandu 
jagħti lill-Kummissjoni spjegazzjoni dwar 
kif il-kummenti ġew ikkunsidrati, inkluża 
kull ġustifikazzjoni xierqa għaliex ċerti 
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kummenti ma jkunux ġew segwiti, u d-
deċiżjoni finali tiegħu fir-rigward tal-
valutazzjoni tal-konformità inkwistjoni. 
Il-Kummissjoni għandha tittrażmetti din 
l-informazzjoni minnufih lill-MDCG. 
5. Fejn jitqies meħtieġ għall-protezzjoni 
tas-sikurezza tal-pazjenti u tas-saħħa 
pubblika, il-Kummissjoni tista’ 
tiddetermina permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, kategoriji speċifiċi jew 
gruppi ta’ apparati, barra mill-apparati 
tal-klassi III, li għalihom għandhom 
japplikaw il-paragrafi 1 sa 4 tul perjodu 
ta’ żmien predefinit. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).
Il-miżuri skont dan il-paragrafu jistgħu 
jiġu ġġustifikati biss permezz ta’ kriterja 
waħda jew aktar minn dawn:
(a) kemm ikun ġdid l-apparat jew it-
teknoloġija li fuqha jkun ibbażat u l-
impatt kliniku jew pubbliku sinifikanti 
tiegħu;
(b) bidla avversa fil-profil tar-riskji meta 
mqabbla mal-benefiċċji ta’ kategorija 
speċifika jew ta’ grupp ta’ apparati, 
minħabba tħassib dwar is-saħħa validu 
xjentifikament fir-rigward tal-komponenti 
jew il-materjal tas-sors jew fir-rigward tal-
impatt fuq is-saħħa fil-każ li apparat ma 
jaħdimx kif previst; 
(c) rata miżjuda ta’ inċidenti serji 
rrappurtati skont l-Artikolu 61 fir-rigward 
ta’ kategorija spċeifika jew grupp ta’ 
apparati;
(d) diskrepanzi sinifikanti fil-
valutazzjonijiet tal-konformità mwettqin 
minn korpi notifikati differenti fuq 
apparati sostanzjalment simili; 
(e) tħassib dwar is-saħħa pubblika fir-
rigward ta’ kategorija speċifika jew grupp 
ta’ apparati jew it-teknoloġija li fuqha 
jkunu bbażati.
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6. Il-Kummissjoni għandha tqassar il-
kummenti ppreżentati skont il-
paragrafu 3 u r-riżultat tal-proċedura ta’ 
valutazzjoni tal-konformità għandu jkun 
aċċessibbli għall-pubbliku. Hija ma 
għandhiex tiżvela dejta personali jew 
inforamzzjoni ta' natura kummerċjalment 
kunfidenzjali.
7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
infrastruttura teknika għall-iskambju tad-
dejta permezz ta’ mezzi elettroniċi bejn il-
korpi notifikati u l-MDCG għall-finijiet 
ta’ dan l-Artikolu. 
8. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tista’ tadotta l-
modalitajiet u l-asspetti proċedurali 
rigward il-preżentazzjoni u l-analiżi tas-
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari skont il-paragrafi 2 u 3. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3). 

Or. en

Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) biex jivverifikaw is-sikurezza u l-
effikaċja kliniċi tal-apparat, inklużi l-
benefiċċji maħsuba għall-pazjent, meta 
użat għall-fini maħsub, fil-popolazzjoni 
fil-mira u f’konformità mal-istruzzjonijiet 
dwar l-użu;

Or. en
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Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. L-investigazzjonijiet kliniċi għandhom 
jitfasslu u jitwettqu b’tali mod li d-drittijiet, 
is-sikurezza u l-benessri tas-suġġetti li 
jipparteċipaw f’investigazzjoni klinika 
jkunu protetti, f’konformità mal-
Artikolu 50a (3), u li d-dejta klinika 
ġġenerata fl-investigazzjoni klinika tkun 
affidabbli u soda.

Or. en

Emenda 84

Proposta għal regolament
Artikolu 50a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 50a
L-involviment tal-Kumitat tal-Etika

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

Or. en

Emenda 85

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-isponser ta’ investigazzjoni klinika 
għandu jippreżenta applikazzjoni lill-
Istat(i) Membru(i) fejn tkun se ssir l-

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

investigazzjoni, flimkien mad-
dokumentazzjoni msemmija fil-Kapitolu II 
tal-Anness XIV. Fi żmien għaxart ijiem 
mill-wasla tal-applikazzjoni, l-Istat 
Membru kkonċernat għandu jinnotifika lill-
isponser dwar jekk l-investigazzjoni 
klinika taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ 
dan ir-Regolament u jekk l-applikazzjoni 
hix kompluta. 

Or. en

Emenda 86

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn l-Istat Membru jsib li l-
investigazzjoni klinika li ssir applikazzjoni 
għaliha ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament jew li l-
applikazzjoni ma tkunx kompluta, dan 
għandu jinforma lill-isponser b’dan u 
għandu jistabbilixxi massimu ta’ sitt ijiem 
biex l-isponser jikkummenta jew jimla l-
applikazzjoni. 

3. Fejn l-Istat Membru jsib li l-
investigazzjoni klinika li ssir applikazzjoni 
għaliha ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament jew li l-
applikazzjoni ma tkunx kompluta, dan 
għandu jinforma lill-isponser b’dan u 
għandu jistabbilixxi massimu ta’ għaxart
ijiem biex l-isponser jikkummenta jew 
jimla l-applikazzjoni.

Or. en

Emenda 87

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3 – subparagrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-
Regolament u l-applikazzjoni għandha tiġi 
kkunsidrata bħala waħda kompluta.

Or. en

Emenda 88

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 5 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 89

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 1 – punt ga (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 90

Proposta għal regolament
Artikolu 52 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta jlesti l-investigazzjoni klinika, l-
isponser għandu jdaħħal fis-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 53 ġabra 
qasira tar-riżultati tagħha miktuba b’mod 
li jkun faċli biex jinftiehem minn persuna 
mhux esperta fil-materja.

Or. en

Emenda 91

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en
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Emenda 92

Proposta għal regolament
Artikolu 53 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li anke l-professjonisti tal-kura tas-saħħa jkollhom aċċess xieraq għas-
sistema elettronika dwar l-investigazzjonijiet kliniċi peress li fiha rapporti dwar avvenimenti 
negattivi serji u nuqqasijiet fl-apparat. Huwa importanti wkoll li jiġi żgurat li fejn ikun fl-
interess pubbliku, ikun hemm mod li tintalab informazzjoni eżistenti li inkella ma tkunx 
aċċessibbli fil-pront mingħajr talba speċjali.

Emenda 93

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn Stat Membru jkun irrifjuta, 
issospenda jew temm investigazzjoni 
klinika, jew ikun talab għal modifika 
sostanzjali jew waqfa temporanja ta' 
investigazzjoni klinika, jew ikun ġie 

1. Fejn Stat Membru jkun irrifjuta, 
issospenda jew temm investigazzjoni 
klinika, jew ikun talab għal modifika 
sostanzjali jew waqfa temporanja ta' 
investigazzjoni klinika, jew ikun ġie 
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notifikat mill-isponser bit-tmiem bikri ta' 
investigazzjoni klinika għal raġunijiet ta' 
sikurezza, dak l-Istat Membru għandu 
jikkomunika d-deċiżjoni tiegħu u r-
raġunijiet għaliha lill-Istati Membri kollha 
u lill-Kummissjoni permezz tas-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 53.

notifikat mill-isponser bit-tmiem bikri ta' 
investigazzjoni klinika għal raġunijiet ta' 
sikurezza jew effikaċja, dak l-Istat 
Membru għandu jikkomunika d-deċiżjoni 
tiegħu u r-raġunijiet għal dik id-deċiżjoni
lill-Istati Membri kollha u lill-
Kummissjoni permezz tas-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 53.

Or. en

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk sponser ikun waqqaf 
temporanjament investigazzjoni klinika 
għal raġunijiet ta’ sikurezza, huwa għandu 
jinforma lill-Istati Membri konċernati fi 
żmien 15-il jum mit-twaqqif temporanju.

1. Jekk sponser ikun waqqaf 
temporanjament investigazzjoni klinika 
għal raġunijiet ta’ sikurezza jew effikaċja, 
huwa għandu jinforma lill-Istati Membri 
konċernati fi żmien 15-il jum mit-twaqqif 
temporanju.

Or. en

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-isponser għandu jinnotifika lil kull 
Stat Membru konċernat dwar tmiem 
investigazzjoni klinika fir-rigward ta’ dak 
l-Istat Membru, filwaqt li jipprovdi 
ġustifikazzjoni fil-każ ta’ tmiem bikri. Dik 
in-notifika għandha ssir fi żmien 15-il jum 
mit-tmiem tal-investigazzjoni klinika fir-
rigward ta' dak l-Istat Membru.

2. L-isponser għandu jinnotifika lil kull 
Stat Membru konċernat dwar tmiem 
investigazzjoni klinika fir-rigward ta’ dak 
l-Istat Membru, filwaqt li jipprovdi 
ġustifikazzjoni fil-każ ta’ tmiem bikri, 
sabiex l-Istati Membri kollha jkunu 
jistgħu jinfurmaw lill-isponsers li jkunu 
qed iwettqu investigazzjonijiet kliniċi 
simili fl-istess ħin fl-Unjoni bir-riżultati 
ta’ dik l-investigazzjoni klinika. Dik in-
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notifika għandha ssir fi żmien 15-il jum 
mit-tmiem tal-investigazzjoni klinika fir-
rigward ta' dak l-Istat Membru.

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

Jekk l-investigazzjoni titwettaq f’aktar 
minn Stat Membru wieħed, l-isponser 
għandu jinnotifika lill-Istati Membri kollha 
konċernati bit-tmiem ġenerali tal-
investigazzjoni klinika. Informazzjoni 
dwar ir-raġunijiet għat-tmiem bikri tal-
investigazzjoni klinika għandha tingħata 
wkoll lill-Istati Membri, sabiex l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jinfurmaw lill-
isponsers li jkunu qed iwettqu 
investigazzjonijiet kliniċi simili fl-istess 
ħin fl-Unjoni bir-riżultati ta’ dik l-
investigazzjoni klinika. Dik in-notifika 
għandha ssir fi żmien 15-il jum mit-tmiem 
ġenerali tal-investigazzjoni klinika.

Or. en

Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’din l-applikazzjoni, l-isponser għandu 
jipproponi lil wieħed mill-Istati Membri 
konċernati bħala Stat Membru koordinatur. 
Jekk dak l-Istat Membru ma jixtieqx ikun l-
Istat Membru koordinatur, għandu 
jiftiehem, fi żmien sitt ijiem mis-
sottomissjoni tal-applikazzjoni unika, ma' 
Stat Membru ieħor konċernat li dan tal-
aħħar għandu jkun l-Istat Membru 
koordinatur. Jekk l-ebda Stat Membru 
ieħor ma jaċċetta li jkun l-Istat Membru 
koordinatur, l-Istat Membru proponut mill-
isponser għandu jkun l-Istat Membru 
koordinatur. Jekk Stat Membru ieħor 
differenti minn dak proponut mill-isponser, 
isir l-Istat Membru koordinatur, l-
iskadenza msemmija fl-Artikolu 51(2) 

2. F’din l-applikazzjoni, l-isponser għandu 
jipproponi lil wieħed mill-Istati Membri 
konċernati bħala Stat Membru koordinatur. 
L-Istat Membru relatur għandu jiġi 
magħżul minn fost l-Istati Membri 
kkonċernati fejn jgħixu l-maġġoranza tas-
suġġetti li se jipparteċipaw fl-
investigazzjoni klinika.  Jekk dak l-Istat 
Membru ma jixtieqx ikun l-Istat Membru 
koordinatur, għandu jiftiehem, fi żmien sitt 
ijiem mis-sottomissjoni tal-applikazzjoni 
unika, ma' Stat Membru ieħor konċernat li 
dan tal-aħħar għandu jkun l-Istat Membru 
koordinatur. Jekk l-ebda Stat Membru 
ieħor ma jaċċetta li jkun l-Istat Membru 
koordinatur, l-Istat Membru proponut mill-
isponser għandu jkun l-Istat Membru 
koordinatur. Jekk Stat Membru ieħor 
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għandha tibda mill-jum tal-aċċettazzjoni. differenti minn dak proponut mill-isponser, 
isir l-Istat Membru koordinatur, l-
iskadenza msemmija fl-Artikolu 51(2) 
għandha tibda mill-jum tal-aċċettazzjoni.

Or. en

Emenda 97

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha biex jinkoraġġixxu lill-
professjonisti, lill-utenti u lill-pazjenti fil-
qasam tal-kura tas-saħħa biex jirrappurtaw 
l-inċidenti serji suspettati msemmijin fil-
punt (a) tal-paragrafu 1 lill-awtoritajiet 
kompetenti tagħhom. 

3. L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha, inklużi kampanji ta’ informazzjoni 
mmirati, biex jinkoraġġixxu lill-
professjonisti tas-saħħa, lill-utenti u lill-
pazjenti biex jirrappurtaw l-inċidenti serji 
suspettati msemmijin fil-punt (a) tal-
paragrafu 1 lill-awtoritajiet kompetenti 
tagħhom. Huma għandhom jinfurmaw lill-
Kummissjoni b’dawk il-miżuri.

Huma għandhom jirreġistraw dawn ir-
rapporti f'punt ċentrali fil-livell nazzjonali. 
Meta awtorità kompetenti ta' Stat Membru 
tirċievi rapport ta' dat-tip, għandha tieħu l-

L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandhom jirreġistraw dawn ir-
rapporti f'punt ċentrali fil-livell nazzjonali. 
Meta awtorità kompetenti ta' Stat Membru 
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passi meħtieġa biex tiżgura li l-manifattur
tal-apparat ikkonċernat jiġi infurmat bl-
inċident. Il-manifattur għandu jiżgura li 
jsir segwitu xieraq. 

tirċievi rapport ta' dat-tip, għandha 
tinforma lill-manifattur tal-apparat 
ikkonċernat mingħajr dewmien. Il-
manifattur għandu jiżgura li jsir segwitu 
xieraq. 

Meta awtorità kompetenti ta’ Stat 
Membru taċċerta ruħha li r-rapporti li 
tkun irċeviet skont l-ewwel subparagrafu 
jirrigwardaw inċident serju għandha 
tinnotifika dawk ir-rapporti lis-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 62 
mingħajr dewmien, sakemm l-istess 
inċident ma jkunx diġà ġie rrappurtat 
mill-manifattur.

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

Il-Kummissjoni, f’kooperazzjoni mal-
Istati Membri u b'konsultazzjoni mas-
sħab rilevanti inkluż l-organizzazzjonijiet 
tal-pazjenti u tal-konsumaturi, għandha 
tiżviluppa formoli standard għar-rappurtar
elettroniku u mhux elettroniku ta' 
inċidenti serji minn professjonisti tal-kura 
tas-saħħa, utenti u pazjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Kwistjonijiet relatati mar-rappurtar minn professjonijsti tal-kura tas-saħħa, utenti u pazjenti 
għandhom jiġu msaħħa. Il-formoli standard għandhom jiġu żviluppati mill-Kummissjoni bil-
kontribut tal-pazjenti u tal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi f'format elettroniku u mhux, 
għal utenti li m’għandhomx aċċess għall-internet jew kompetenza fl-użu tal-kompjuter.

Emenda 99

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Jekk hemm interess leġittimu li jinkiseb għarfien dwar inċidenti serji li jikkonċernaw ċerti 
apparati mediċi fi stadju bikri, għandu jinħoloq dritt għall-informazzjoni komprensiv.

Emenda 100

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk hemm interess leġittimu li jinkiseb għarfien dwar inċidenti serji li jikkonċernaw ċerti 
apparati mediċi fi stadju bikri, għandu jinħoloq dritt għall-informazzjoni komprensiv.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 63 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, fil-każ ta' rapporti li jaslu skont l-
Artikolu 61(3) l-awtorità kompetenti 
taċċerta ruħha li r-rapporti jikkonċernaw 
inċident serju, din għandha mingħajr 
dewmien tinnotifika dawn ir-rapporti lis-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 62, sakemm l-istess inċident ma 
jkunx diġà ġie rrappurtat mill-manifattur.

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Marbuta mal-inklużjoni ta’ din id-dispożizzjoni taħt l-Artikolu 61(3).

Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 68 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-Aġenzija u l-professjonisti tal-kura tas-saħħa wkoll ikollhom aċċess 
għas-sistema elettronika għas-sorveljanza tas-suq peress li fiha informazzjoni importanti 
dwar apparati li jippreżentaw riskju għas-saħħa. Filwaqt li l-pubbliku jista’ jkollu aċċess 
aktar differenzjat, jekk hemm interess leġittimu li jinkiseb għarfien dwar inċidenti serji li 
jikkonċernaw ċerti apparati mediċi fi stadju bikri, għandu jinħoloq dritt għall-informazzjoni 
komprensiv.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 78 – paragrafu 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar
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kontribuzzjonijiet bil-miktub.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjuttost milli fuq bażi ta’ każ b’każ, għandu jitwaqqaf kumitat konsultattiv li jipprovdi 
direttament pariri speċjalizzati biex jappoġġja x-xogħol tal-Kummissjoni, tal-MDCG u tal-
Istati Membri. 

Emenda 104

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– l-eżami tal-mistoqsijiet relatati mal-
proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet skont l-
Artikolu 41e.

Or. en

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 78a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 78a

Kumitat Konsultattiv
1. Għandu jitwaqqaf kumitat konsultattiv 
multidixxiplinari magħmul minn esperti u 
rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet tal-
partijiet interessati u tas-soċjetà ċivili biex 
jipprovdi appoġġ, pariri u kompetenzi 
xjentifiċi lill-MDCG, lill-Kummissjoni u 
lill-Istati Membri dwar aspetti varji tat-
teknoloġija medika b’rabta ma’ apparati 
mediċi u apparat mediku dijanjostiku in 
vitro, każijiet dubjużi li jinvolvu prodotti 
mediċinali, tessuti u ċelloli tal-bniedem, 
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bijoċidi, ikel u, jekk ikun meħtieġ, prodotti 
oħra, kif ukoll aspetti ulterjuri tal-
implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament. 
2. Il-kumitat konsultattiv għandu 
jikkonsulta lill-EMA u lill-Awtorità 
Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel meta 
jiddiskuti każijiet dubjużi li jinvolvu 
prodotti mediċinali u tal-ikel. 
3. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi l-
appoġġ loġistiku għall-operat tal-kumitat 
konsultattiv.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Pjuttost milli fuq bażi ta’ każ b’każ, għandu jitwaqqaf kumitat konsultattiv li jipprovdi 
direttament pariri speċjalizzati biex jappoġġja x-xogħol tal-Kummissjoni, tal-MDCG u tal-
Istati Membri. 

Emenda 106

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) eżami ta’ mistoqsijiet relatati mal-
proċedura ta’ rikonoxximent reċiproku 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet skont l-
Artikolu 41e.

Or. en

Emenda 107

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-membri tal-MDCG u l-persunal tal-
laboratorji ta’ referenza tal-UE ma 
għandux ikollhom interessi finanzjarji jew 
interessi oħra fl-industrija tal-apparati 

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

mediċi, li jistgħu jaffettwaw l-imparzjalità 
tagħhom. Huma għandhom jieħdu l-
impenn li jaġixxu fl-interess tal-pubbliku u 
b’mod indipendenti. Huma għandhom 
jiddikjaraw kull interess dirett jew indirett 
li jista’ jkollhom fl-industrija tal-apparati 
mediċi u jaġġornaw din id-dikjarazzjoni 
meta jkun hemm bidliet rilevanti. Meta 
jintalab li jsir dan, id-dikjarazzjoni tal-
interessi għandha tkun aċċessibbli għall-
pubbliku.

Or. en

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-esperti li jipparteċipaw fil-kumitat 
konsultattiv imsemmi fl-Artikolu 78a
għandhom jintalbu jiddikjaraw l-interessi 
tagħhom fil-kwistjoni konċernata.

Or. en

Emenda 109

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jieħdu l-miżuri xierqa kollha 
biex jinkoraġġixxu l-istabbiliment ta’ 
reġistri għal tipi speċfiċi ta’ apparati, biex 
jiġbru l-esperjenza ta’ wara l-

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom iwettqu l-miżuri kollha xierqa 
biex jiżguraw l-istabbiliment ta' reġistri 
għal apparati mediċi biex jinġabru l-
esperjenzi ta' wara l-kummerċjalizzazzjoni 
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kummerċjalizzazzjoni relatata mal-użu ta’ 
kull apparat bħal dan. Tali reġistri 
għandhom jikkontribwixxu għall-
evalwazzjoni indipendenti tas-sikurezza u 
l-prestazzjoni fuq terminu twil tal-apparati.

marbuta mal-użu ta' dawn l-apparati. 
Għandhom jiġu stabbiliti sistematikament 
reġistri għall-apparati mediċi fil-
klassijiet IIb u III. Tali reġistri għandhom 
jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni 
indipendenti tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
fuq terminu twil tal-apparati.

Or. en

Emenda 110

Proposta għal regolament
Kapitolu II – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu II Kapitolu VI
Id-disponibbiltà tal-apparati, l-obbligi tal-

operaturi ekonomiċi, ir-riproċessar, il-
marka CE, il-moviment liberu

Id-disponibbiltà tal-apparati, l-obbligi tal-
operaturi ekonomiċi, ir-riproċessar, il-

marka CE, il-moviment liberu

Artikoli taħt dan il-Kapitolu: 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22

Or. en

Emenda 111

Proposta għal regolament
Kapitolu VIb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VII
Ir-riproċessar ta’ apparati mediċi

Artikoli taħt dan il-Kapitolu: 15a, 15b, 
15c, 15d

Or. en
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Emenda 112

Proposta għal regolament
Kapitolu III – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu III Kapitolu VIII

L-identifikazzjoni u t-traċċabbiltà tal-
apparati, ir-reġistrazzjoni tal-apparati u tal-

operaturi ekonomiċi, sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika, il-bank 

tad-dejta Ewropew tal-mezzi mediċi

L-identifikazzjoni u t-traċċabbiltà tal-
apparat, ir-reġistrazzjoni tal-apparat u tal-

operaturi ekonomiċi, il-bank tad-dejta 
Ewropew dwar l-apparat mediku

Artikoli taħt dan il-Kapitolu: 23, 24, 25, 27

Or. en

Emenda 113

Proposta għal regolament
Kapitolu IV – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu IV Kapitolu IV

Il-korpi notifikati Il-korpi notifikati
Artikoli taħt dan il-Kapitolu: 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 
43

Or. en

Emenda 114

Proposta għal regolament
Kapitolu V – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu V Kapitolu II

Klassifikazzjoni u valutazzjoni tal-
konformità

Klassifikazzjoni ta’ apparati mediċi
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Artikoli taħt dan il-Kapitolu: 41

Or. en

Emenda 115

Proposta għal regolament
Kapitolu IIa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu III
Awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq u 

valutazzjoni tal-konformità
Artikoli taħt dan il-Kapitolu: 26, 41a, 41b, 
41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 42, 44, 45, 46, 
47, 48, 

Or. en

Emenda 116

Proposta għal regolament
Kapitolu VI – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VI Kapitolu V

Il-valutazzjoni klinika u l-
investigazzjonijiet kliniċi

Il-valutazzjoni klinika u l-
investigazzjonijiet kliniċi

Artikoli taħt dan il-Kapitolu: 49, 50, 50a, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en
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Emenda 117

Proposta għal regolament
Kapitolu VII – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VII Kapitolu IX

Viġilanza u sorveljanza tas-suq Viġilanza u sorveljanza tas-suq
Artikoli taħt dan il-Kapitolu: 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 
75

Or. en

Emenda 118

Proposta għal regolament
Kapitolu VIII – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu VIII Kapitolu X
Kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, Grupp 
ta’ Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku, 
laboratorji ta’ referenza tal-UE, reġistri tal-

apparati

Kooperazzjoni bejn l-Istati Membri, Grupp 
ta’ Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku, 
laboratorji ta’ referenza tal-UE, reġistri tal-

apparati
Artikoli taħt dan il-Kapitolu: 76, 77, 78, 
78a, 79, 80, 81, 82, 83

Or. en
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Emenda 119

Proposta għal regolament
Kapitolu IX – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kapitolu IX Il-Kapitolu XI

Kunfidenzjalità, protezzjoni tad-dejta, 
finanzjament, penali

Kunfidenzjalità, protezzjoni tad-dejta, 
finanzjament, penali

Artikoli taħt dan il-Kapitolu: 84, 85, 86, 87

Or. en

Emenda 120

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 19.2 – punt n

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(n) Jekk l-apparat li jintuża darba biss, 
għandha tingħata indikazzjoni ta' dak il-
fatt. L-indikazzjoni tal-manifattur għal użu 
ta' darba biss għandha tkun konsistenti 
madwar l-Unjoni.

(n) Jekk l-apparat li jintuża darba biss, 
għandha tingħata indikazzjoni ta' dak il-
fatt. Il-manifattur għandu jipprovdi 
biżżejjed evidenza li l-apparat ma jistax 
jiġi riproċessat b'mod sikur. L-
indikazzjoni tal-manifattur għal użu ta' 
darba biss għandha tkun konsistenti 
madwar l-Unjoni.

Or. en

Emenda 121

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 19.2 – punt o

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(o) Jekk l-apparat huwa apparat li jintuża 
darba biss li ġie pproċessat mill-ġdid, 
għandha tingħata indikazzjoni ta' dak il-
fatt, in-numru ta' ċikli ta' riproċesssar li 
diġà twettqu, u kwalunkwe limitazzjoni 

imħassar
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fir-rigward tan-numru ta' ċikli li ġew 
ipproċessati mill-ġdid. 

Or. en

Emenda 122

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 19.3 – punt k

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(k) Jekk l-apparat jista' jerġa' jintuża, 
għandha tingħata l-informazzjoni dwar il-
proċessi xierqa li jippermettu l-użu mill-
ġdid, inklużi t-tindif, id-diżinfettar, id-
dekontaminazzjoni, l-imballaġġ u fejn 
xieraq, il-metodu validat ta' sterilizzazzjoni 
mill-ġdid. L-informazzjoni għandha tiġi 
provduta sabiex tidentifika meta l-apparat 
ma għandux ikompli jintuża mill-ġdid, 
pereżempju, sinjali ta' degradazzjoni 
materjali jew l-għadd massimu ta' drabi 
permissibbli għall-apparat biex ikun jista' 
jerġa' jintuża.

(k) Jekk l-apparat jista' jerġa' jintuża, 
għandha tingħata l-informazzjoni dwar il-
proċessi xierqa li jippermettu l-użu mill-
ġdid, inklużi t-tindif, id-diżinfettar, id-
dekontaminazzjoni, l-imballaġġ, in-numru 
massimu ta' drabi li jista' jerġa' jintuża u,
fejn xieraq, il-metodu validat ta' 
sterilizzazzjoni mill-ġdid. L-informazzjoni 
għandha tiġi provduta sabiex tidentifika 
meta l-apparat ma għandux ikompli jintuża 
mill-ġdid, pereżempju, sinjali ta' 
degradazzjoni materjali.

Or. en

Emenda 123

Proposta għal regolament
Anness I – parti III – punt 19.3 – punt l

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(l) Ħlief għall-apparati msemmija fl-
Artikolu 15b, jekk l-apparat għandu 
indikazzjoni li l-apparat li jintuża darba 
biss, għandha tingħata l-informazzjoni 
kollha dwar il-karatteristiċi u l-fatturi 
tekniki magħrufa għall-manifattur li jistgħu 
joħolqu riskju li kieku l-apparat kellu 
jintuża mill-ġdid. Jekk b'konformità mal-
punt c) tat-Taqsima 19.1 ma hemmx bżonn 
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għandha tkun disponibbli għall-utent fuq 
talba.

ta' struzzjonijiet dwar l-użu, l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
għall-utent fuq talba.

Or. en

Emenda 124

Proposta għal regolament
Anness II – punt 6.1 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) il-pjan PMCF u r-rapport ta' 
evalwazzjoni tal-PMCF b'konformità mal-
Parti B tal-Anness XIII jew kwalunkwe 
ġustifikazzjoni għala il-PMCF mhuwiex 
meħtieġ jew mhuwiex xieraq.

(d) il-pjan PMCF u r-rapport ta' 
evalwazzjoni tal-PMCF, inkluż rieżami 
tar-rapport ta’ evalwazzjoni tal-PMCF 
minn korp xjentifiku indipendenti għall-
apparti mediċi tal-klassi III b'konformità 
mal-Parti B tal-Anness XIII jew 
kwalunkwe ġustifikazzjoni għala l-PMCF
mhuwiex meħtieġ jew mhuwiex xieraq.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa t-trasparenza, hemm bżonn ta’ rieżami addizzjonali minn korp xjentifiku 
indipendenti tar-rapport ta’ evalwazzjoni tal-PMCF tal-manifattur għall-apparati tal-ogħla 
riskju.

Emenda 125

Proposta għal regolament
Anness V – Parti A – punt 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10. apparat li jintuża darba biss ipproċessat 
mill-ġdid (iva/le),

10. f’każ ta’ apparat li jintuża darba biss, 
il-ġustifikazzjoni kif imsemmija fl-
Artikolu 15a(3).

Or. en
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Emenda 126

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.1.4. L-istruttura organizzattiva, id-
distribuzzjoni tar-responsabilitajiet u l-
operat tal-korp notifikat għandhom ikunu 
b'tali mod li jassiguraw fiduċja fil-
prestazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet ta' 
valutazzjoni tal-konformità li jsiru. 

1.1.4. L-istruttura organizzattiva, id-
distribuzzjoni tar-responsabilitajiet u l-
operat tal-korp notifikat għandhom ikunu 
b'tali mod li jassiguraw fiduċja fil-
prestazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet ta' 
valutazzjoni tal-konformità li jsiru. 

L-istruttura organizzattiva u l-funzjonijiet, 
ir-responsabilitajiet u l-awtorità tal-
maniġment tal-ogħla livell u ta' persunal 
ieħor li għandhom influwenza fuq il-
prestazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet ta' 
valutazzjoni tal-konformità għandhom 
ikunu dokumentati b'mod ċar.

L-istruttura organizzattiva u l-funzjonijiet, 
ir-responsabilitajiet u l-awtorità tal-
maniġment tal-ogħla livell u ta' persunal 
ieħor li għandhom influwenza fuq il-
prestazzjoni u r-riżultati tal-attivitajiet ta' 
valutazzjoni tal-konformità għandhom 
ikunu dokumentati b'mod ċar. Din l-
informazzjoni għandha tkun disponibbli 
għall-pubbliku.

Or. en

Emenda 127

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.3. Il-korp notifikat, il-maniġment 
superjuri tiegħu u l-persunal responsabbli 
mit-twettiq tal-kompiti ta' valutazzjoni tal-
konformità ma għandhomx

1.2.3. Il-korp notifikat, il-maniġment 
superjuri tiegħu u l-persunal responsabbli 
mit-twettiq tal-kompiti ta' valutazzjoni tal-
konformità ma għandhomx

jiddisinjaw, jimmanifatturaw, jissuplixxu, 
jinstallaw, jixtru, jippossjedu, jużaw jew 
imantnu l-prodotti, lanqas ma għandhom 
ikunu rappreżentanti awtorizzati ta' ebda 
wieħed minn dawn il-partijiet. Dan ma 
għandux jipprekludi x-xiri u l-użu ta' 
prodotti valutati li huma meħtieġa għall-
operat tal-korp notifikat (pereżempju, 
tagħmir li jkejjel), it-twettiq tal-

jiddisinjaw, jimmanifatturaw, jissuplixxu, 
jinstallaw, jixtru, jippossjedu, jużaw jew 
imantnu l-prodotti, lanqas ma għandhom 
ikunu rappreżentanti awtorizzati ta' ebda 
wieħed minn dawn il-partijiet. Dan ma 
għandux jipprekludi x-xiri u l-użu ta' 
prodotti valutati li huma meħtieġa għall-
operat tal-korp notifikat (pereżempju, 
tagħmir li jkejjel), it-twettiq tal-
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valutazzjoni ta' konformità jew l-użu ta' tali 
prodotti għal għanijiet personali;

valutazzjoni ta' konformità jew l-użu ta' tali 
prodotti għal għanijiet personali;

ikollhom x’jaqsmu direttament fid-disinn, 
fil-manifattura jew il-kostruzzjoni, fil-
kummerċjalizzazzjoni, fl-istallazzjoni, fl-
użu jew il-manutenzjoni tal-prodotti li 
jivvalutaw, u lanqas ma għandhom 
jirrappreżentaw lill-partijiet li jkunu qed 
jagħmlu dawn l-attivitajiet. Ma għandhomx 
ikunu involuti f'ebda attività li tista’ toħloq 
kunflitt mal-indipendenza tal-ġudizzju jew 
l-integrità tagħhom b'rabta mal-attivitajiet 
ta' valutazzjoni tal-konformità li dwarhom 
huma jkunu ġew innotifikati; 

ikollhom x’jaqsmu direttament fid-disinn, 
fil-manifattura jew il-kostruzzjoni, fil-
kummerċjalizzazzjoni, fl-istallazzjoni, fl-
użu jew il-manutenzjoni tal-prodotti li 
jivvalutaw, u lanqas ma għandhom 
jirrappreżentaw lill-partijiet li jkunu qed 
jagħmlu dawn l-attivitajiet. Ma għandhomx 
ikunu involuti f'ebda attività li tista’ toħloq 
kunflitt mal-indipendenza tal-ġudizzju jew 
l-integrità tagħhom b'rabta mal-attivitajiet 
ta' valutazzjoni tal-konformità li dwarhom 
huma jkunu ġew innotifikati; 

joffru jew jipprovdu kwalunkwe servizz li 
jista' jipperikola l-fiduċja fl-indipendenza, 
l-imparzjalità jew l-oġġettività tagħhom. 
Partikolarment, ma għandhomx joffru jew 
jipprovdu servizzi ta' konsulenza lill-
manifattur, lir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu, lil fornitur jew kompetitur 
kummerċjali fir-rigward tad-disinn, il-
kostruzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni jew 
il-manutenzjoni tal-prodotti jew proċessi li 
jkunu qed jiġu valutati. Dan ma 
jipprekludix attivitajiet ġenerali tat-taħriġ 
relatati ma' regolamenti dwar l-apparat 
mediku jew standards relatati li mhumiex 
speċifikament għall-klijent.

joffru jew jipprovdu kwalunkwe servizz li 
jista' jipperikola l-fiduċja fl-indipendenza, 
l-imparzjalità jew l-oġġettività tagħhom. 
Partikolarment, ma għandhomx joffru jew 
jipprovdu servizzi ta' konsulenza lill-
manifattur, lir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu, lil fornitur jew kompetitur 
kummerċjali fir-rigward tad-disinn, il-
kostruzzjoni, il-kummerċjalizzazzjoni jew 
il-manutenzjoni tal-prodotti jew proċessi li 
jkunu qed jiġu valutati. Dan ma 
jipprekludix attivitajiet ġenerali tat-taħriġ 
relatati ma' regolamenti dwar l-apparat 
mediku jew standards relatati li mhumiex 
speċifikament għall-klijent.

Il-korp notifikat għandu jipprovdi 
evidenza lill-awtorità nazzjonali li ma 
hemmx konflitti ta’ interess fil-konformità 
ma’ dan il-punt. L-awtorità nazzjonali 
għandha tirrapporta lill-Kummissjoni 
darbtejn fis-sena bi trasparenza sħiħa.

Or. en
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Emenda 128

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1.2.6. Il-korp notifikat għandu jiżgura u 
jiddokumenta li l-attivitajiet tas-sussidjarji 
tiegħu jew tas-sottokuntratturi, jew ta' 
kwalunkwe korp assoċjat, ma jaffettwawx 
l-indipendenza, l-imparzjalità jew l-
oġġettività tiegħu fir-rigward tal-attivitajiet 
ta' valutazzjoni tal-konformità tiegħu. Il-
korp notifikat għandu jipprovdi evidenza 
ta’ konformità ma’ dan il-punt lill-
awtorità nazzjonali.

Or. en

Emenda 129

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 1 – punt 1.3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.3. Kunfidenzjalità 1.3. Kunfidenzjalità
Il-persunal ta' korp notifikat għandu 
josserva segretezza professjonali fir-
rigward tal-informazzjoni kollha miksuba 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu skont dan ir-
Regolament, ħlief b'rabta mal-awtoritajiet 
nazzjonali responsabbli għal korpi 
notifikati, awtoritajiet kompetenti jew il-
Kummissjoni. Id-drittijiet proprjetarji 
għandhom jitħarsu. Għal dan il-għan, il-
korp notifikat għandu jkollu l-proċeduri 
dokumentati kif suppost.

Il-persunal ta' korp notifikat għandu 
josserva segretezza professjonali fir-
rigward tal-informazzjoni kollha miksuba 
fit-twettiq tal-kompiti tiegħu skont dan ir-
Regolament, f’każijiet ġustifikati biss u
ħlief b'rabta mal-awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli għal korpi notifikati, 
awtoritajiet kompetenti jew il-
Kummissjoni. Id-drittijiet proprjetarji 
għandhom jitħarsu. Għal dan il-għan, il-
korp notifikat għandu jkollu l-proċeduri 
dokumentati kif suppost.

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

Or. en

Emenda 130

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 131

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 3 – punt 3.1. 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.1. Ġenerali 3.1. Ġenerali
3.1.1. Korp notifikat għandu jkun kapaċi 
jwettaq il-kompiti kollha assenjati lilu 
minn dan ir-Regolament bl-ogħla livell ta' 
integrità professjonali u l-ħila teknika 
meħtieġa fil-qasam speċifiku, sew jekk 
dawk il-kompiti jitwettqu mill-korp 
notifikat innifsu jew f'ismu u taħt ir-
responsabbiltà tiegħu.

3.1.1. Korp notifikat għandu jkun kapaċi 
jwettaq il-kompiti kollha assenjati lilu 
minn dan ir-Regolament bl-ogħla livell ta' 
integrità professjonali u l-ħila teknika 
meħtieġa fil-qasam speċifiku, sew jekk 
dawk il-kompiti jitwettqu mill-korp 
notifikat innifsu jew f'ismu u taħt ir-
responsabbiltà tiegħu. 
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Partikolarment, huwa għandu jkollu l-
persunal meħtieġ u għandu jipposjedi jew 
ikollu aċċess għat-tagħmir u l-faċilitajiet 
kollha biex iwettaq sew il-kompiti tekniċi u 
amministrattivi involuti fl-attivitajiet ta' 
valutazzjoni tal-konformità li għalihom 
ikun ġie notifikat. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Emenda 132

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 3 – punt 3.2. – punt 3.2.3.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.2.3. Il-persunal responsabbli mill-
awtorizzazzjoni ta' persunal ieħor biex 
iwettaq attivitajiet speċifiċi għall-
valutazzjoni tal-konformità u l-persunal 
bir-responsabbiltà ġenerali tar-reviżjoni 
finali u t-teħid ta' deċiżjoni dwar iċ-
ċertifikazzjoni għandu jiġi impjegat mill-
korp notifikat innifsu u ma għandux ikun 
sottokuntrattat. Il-persunal kollu għandu 
jkollu għarfien u esperjenza ppruvati 
f'dawn li ġejjin:

3.2.3. Il-persunal responsabbli mill-
awtorizzazzjoni ta' persunal ieħor biex 
iwettaq attivitajiet speċifiċi għall-
valutazzjoni tal-konformità u l-persunal 
bir-responsabbiltà ġenerali tar-reviżjoni 
finali u t-teħid ta' deċiżjoni dwar iċ-
ċertifikazzjoni għandu jiġi impjegat mill-
korp notifikat innifsu u ma għandux ikun 
sottokuntrattat. Il-persunal kollu għandu 
jkollu għarfien u esperjenza ppruvati 
f'dawn li ġejjin:

- il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-apparati 
mediċi u dokumenti rilevanti ta’ gwida;

- il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni dwar l-apparati 
mediċi u dokumenti rilevanti ta’ gwida;

- il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-
konformità skont dan ir-Regolament;

- il-proċeduri ta' valutazzjoni tal-
konformità skont dan ir-Regolament;

- bażi wiesgħa ta' teknoloġiji tal-apparat 
mediku, l-industrija tal-apparat mediku u 
d-disinn u l-manifattura tal-apparati 
mediċi;

- bażi wiesgħa ta' teknoloġiji tal-apparat 
mediku, l-industrija tal-apparat mediku u 
d-disinn u l-manifattura tal-apparati 
mediċi;

- is-sistema ta' maniġġjar tal-kwalità tal-
korp notifika u proċeduri relatati magħha;

- is-sistema ta' maniġġjar tal-kwalità tal-
korp notifika u proċeduri relatati magħha;

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

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

- taħriġ rilevanti lill-persunal involut fl-
attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità 
b'rabta mal-apparati mediċi;

- taħriġ rilevanti lill-persunal involut fl-
attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità 
b'rabta mal-apparati mediċi;

- il-ħila li jfassal ċertifikati, rekords u 
rapporti li juri li l-valutazzjonijiet tal-
konformità twettqu sew.

- il-ħila li jfassal ċertifikati, rekords u 
rapporti li juri li l-valutazzjonijiet tal-
konformità twettqu sew.

- tal-inqas tliet snin esperjenza xierqa fil-
qasam tal-valutazzjonijiet tal- konformità 
fi ħdan korp notifikat,

Or. en
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Emenda 133

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 3 – punt 3.2. – punt 3.2.4.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3.2.4. Esperti kliniċi: il-korpi notifikati 
għandu jkollhom disponibbli, fuq bażi 
permanenti, persunal b'esperjenza fid-
disinn tal-investigazzjoni klinika, fl-
istatistika medika, fil-ġestjoni tal-pazjent 
klinika, fil-prattika klinika tajba fil-qasam 
tal-investigazzjonijiet kliniċi u fil-
farmakoloġija. Dan il-persunal għandu 
jkun integrat fil-proċess ta' teħid ta' 
deċiżjonijiet tal-korp notifikat b'mod 
permanenti sabiex:

- jidentifika meta huwa meħtieġ kontribut 
speċjalizzat għall-valutazzjoni tal-
evalwazzjoni klinika mwettqa mill-
manifattur u jidentifika b'mod xieraq l-
esperti kwalifikati;

- jidentifika meta huwa meħtieġ kontribut 
speċjalizzat għall-valutazzjoni tal-pjanijiet 
ta’ investigazzjoni klinika u tal-
evalwazzjoni klinika mwettqa mill-
manifattur u jidentifika b'mod xieraq l-
esperti kwalifikati;

- iħarreġ kif xieraq esperti kliniċi esterni 
fir-rekwiżti rilevanti ta' dan ir-Regolament, 
fl-atti delegati u/jew ta' implimentazzjoni, 
fl-istandards armonizzati, fid-dokumenti 
CTS u dawk ta' gwida u jiżgura li l-esperti 
kliniċi esterni huma konxji għalkollox tal-
kuntest u l-implikazzjoni tal-valutazzjoni 
tagħhom u l-pariri provduti;

- iħarreġ kif xieraq esperti kliniċi esterni 
fir-rekwiżti rilevanti ta' dan ir-Regolament, 
fl-atti delegati u/jew ta' implimentazzjoni, 
fl-istandards armonizzati, fid-dokumenti 
CTS u dawk ta' gwida u jiżgura li l-esperti 
kliniċi esterni huma konxji għalkollox tal-
kuntest u l-implikazzjoni tal-valutazzjoni 
tagħhom u l-pariri provduti;

- ikun jista' jiddiskuti dejta klinika inkluża 
fl-evalwazzjoni klinika tal-manifattur mal-
manifattur u ma' esperti kliniċi esterni u 
jiggwida b'mod xieraq lill-esperti kliniċi 
esterni fil-valutazzjoni tal-evalwazzjoni 
klinika;

- ikun jista' jiddiskuti l-ħsieb wara d-disinn 
tal-istudju ppjanat, il-pjanijiet ta’ 
investigazzjoni klinika u l-għażla tal-
intervent ta’ kontroll mal-manifattur u ma' 
esperti kliniċi esterni u jiggwida b'mod 
xieraq lill-esperti kliniċi esterni fil-
valutazzjoni tal-evalwazzjoni klinika;

- ikun jista' jikkuntesta b'mod xjentifiku d-
dejta klinika ppreżentata, u r-riżultati tal-
valutazzjoni esterna tal-esperti kliniċi tal-
evalwazzjoni klinika tal-manifattur;

- ikun jista' jikkuntesta b'mod xjentifiku l-
pjanijiet ta’ investigazzjoni klinika u d-
dejta klinika ppreżentati, u r-riżultati tal-
valutazzjoni esterna tal-esperti kliniċi tal-
evalwazzjoni klinika tal-manifattur;
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- ikun jista' jaċċerta l-komparabbiltà u l-
konsistenza tal-valutazzjonijiet kliniċi li 
jsiru minn esperti kliniċi;

- ikun jista' jaċċerta l-komparabbiltà u l-
konsistenza tal-valutazzjonijiet kliniċi li 
jsiru minn esperti kliniċi;

- ikun jista' jadotta opinjoni klinika b'mod 
oġġettiv dwar il-valutazzjoni tal-
evalwazzjoni klinika tal-manifattur u 
jagħmel rakkomandazzjoni lill-persuna li 
tieħu d-deċiżjonijiet tal-korp notifikat.

- ikun jista' jadotta opinjoni klinika b'mod 
oġġettiv dwar il-valutazzjoni tal-
evalwazzjoni klinika tal-manifattur u 
jagħmel rakkomandazzjoni lill-persuna li 
tieħu d-deċiżjonijiet tal-korp notifikat.

- jipprovdi fehim tas-sustanzi attivi.

Or. en

Emenda 134

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 3 – punt 3.2. – punt 3.2.5. – introductory part

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 135

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 3 – punt 3.2. – punt 3.2.6. – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3.2.6. Awdituri: il-persunal responsabbli 
mit-twettiq tal-awditjar tas-sistema ta' 
maniġġjar tal-kwalità tal-manifattur 
għandu jkollu l-kwalifiki ppruvati li ġejjin:
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Or. en

Emenda 136

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 3 – punt 3.3. – punt 3.3.1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 137

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 3 – punt 3.4. 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.4. Sottokuntratturi u esperti esterni 3.4. Sottokuntratturi u esperti esterni 

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

3.4.1. Mingħajr ħsara għal-limitazzjonijiet 3.4.1. Mingħajr ħsara għal-limitazzjonijiet 



PR\933401MT.doc 107/118 PE507.972v02-00

MT

li jirriżultaw mit-Taqsima 3.2., il-korpi 
notifikati jistgħu jagħtu sottokuntratt ta' 
partijiet definiti b'mod ċar tal-attivitajiet ta' 
valutazzjoni tal-konformità. Is-
sottokuntrattar totali tal-awditjar tas-
sistemi ta' maniġġjar tal-kwalità jew ta' 
reviżjonijiet relatati mal-prodotti mhuwiex 
permess.

li jirriżultaw mit-Taqsima 3.2., il-korpi 
notifikati jistgħu jagħtu sottokuntratt ta' 
partijiet definiti b'mod ċar tal-attivitajiet ta' 
valutazzjoni tal-konformità lil entitajiet 
pubbliċi. Jistgħu jingħataw kuntratti 
wkoll lil esperti esterni għall-valutazzjoni 
ta’ apparati mediċi innovattivi jew 
teknoloġiji fejn il-kompetenza klinika hija 
limitata. Is-sottokuntrattar totali tal-
awditjar tas-sistemi ta' maniġġjar tal-
kwalità jew ta' reviżjonijiet relatati mal-
prodotti mhuwiex permess.

3.4.2. Fejn korp notifikat joħroġ 
sottokuntratt għall-attivitajiet ta' 
valutazzjoni tal-konformità jew lil 
organizzazzjoni jew lil individwu, dan 
għandu jkollu politika li tiddeskrivi l-
kundizzjonijiet li fihom jista' jsir is-
sottokuntrattar. Kwalunkwe sottokuntrattar 
jew konsultazzjoni ta' esperti esterni 
għandha tkun dokumentata sew u tkun 
suġġetta għal ftehim bil-miktub li jkopri, 
fost oħrajn, il-kunfidenzjalità u l-kunflitti 
ta' interess.

3.4.2. Fejn korp notifikat joħroġ 
sottokuntratt għall-attivitajiet ta' 
valutazzjoni tal-konformità jew lil 
organizzazzjoni jew lil individwu, dan 
għandu jkollu politika li tiddeskrivi l-
kundizzjonijiet li fihom jista' jsir is-
sottokuntrattar. Kwalunkwe sottokuntrattar 
jew konsultazzjoni ta' esperti esterni 
għandha tkun dokumentata sew, tkun 
disponibbli pubblikament u tkun suġġetta 
għal ftehim bil-miktub li jkopri, fost 
oħrajn, il-kunfidenzjalità u l-kunflitti ta' 
interess.

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

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

3.4.4. Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-valutazzjoni u l-
monitoraġġ tal-kompetenzi tas-
sottokuntratturi kollha u esperti esterni 
użati.

3.4.4. Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi 
proċeduri għall-valutazzjoni u l-
monitoraġġ tal-kompetenzi tas-
sottokuntratturi kollha u esperti esterni 
użati. 

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

Emenda 138

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 3 – punt 3.5. – punt 3.5.2.

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3.5.2. Huwa għandu jirrevedi l-kompetenza 
tal-persunal tiegħu u jidentifika t-taħriġ 
meħtieġ sabiex iżomm il-livell meħtieġ tal-
kwalifiki u l-għarfien. 

3.5.2. Huwa għandu jirrevedi l-kompetenza 
tal-persunal tiegħu, jidentifika t-taħriġ 
meħtieġ u jiżgura li jittieħdu l-miżuri 
neċessarji, sabiex iżomm il-livell meħtieġ 
tal-kwalifiki u l-għarfien. 

Or. en

Emenda 139

Proposta għal regolament
Anness VI – paragrafu 4 – punt 4.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

- l-applikazzjoni għall-valutazzjoni tal-
konformità minn manifattur jew minn 
rappreżentant awtorizzat,

- l-applikazzjoni għall-valutazzjoni tal-
konformità minn manifattur jew minn 
rappreżentant awtorizzat,

- l-ipproċessar tal-applikazzjoni, inklużi l-
verifika tal-kompletezza tad-
dokumentazzjoni, il-kwalifika tal-prodott 
bħala apparat u l-klassifikazzjoni tiegħu,

- l-ipproċessar tal-applikazzjoni, inklużi l-
verifika tal-kompletezza tad-
dokumentazzjoni, il-kwalifika tal-prodott 
bħala apparat u l-klassifikazzjoni tiegħu, 
kif ukoll iż-żmien minimu għall-
valutazzjonijiet tal-awditu tiegħu,

- il-lingwa tal-applikazzjoni, tal-
korrispondenza u tad-dokumentazzjoni li
għandha tiġi ppreżentata, 

- il-lingwa tal-applikazzjoni, tal-
korrispondenza u tad-dokumentazzjoni li 
għandha tiġi ppreżentata, 

- it-termini tal-ftehim mal-manifattur jew 
rappreżentant awtorizzat,

- it-termini tal-ftehim mal-manifattur jew 
rappreżentant awtorizzat,
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- it-tariffi li għandhom jitħallsu għal 
attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità, 

- it-tariffi li għandhom jitħallsu għal 
attivitajiet ta' valutazzjoni tal-konformità, 

- il-valutazzjoni ta' tibdil rilevanti li għandu 
jitressaq għall-approvazzjoni minn qabel,

- il-valutazzjoni ta' tibdil rilevanti li għandu 
jitressaq għall-approvazzjoni minn qabel,

- l-ippjanar tas-sorveljanza, - l-ippjanar tas-sorveljanza, 
- it-tiġdid taċ-ċertifikati. - it-tiġdid taċ-ċertifikati. 

Or. en

Emenda 140

Proposta għal regolament
Anness VII – punt 6.9 – Ir-Regola 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 141

Proposta għal regolament
Anness XIII − Parti B - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-manifattur għandu janalizza s-sejbiet 
tal-PMCF u jiddokumenta r-riżultati 
f'rapport ta' evalwazzjoni tal-PMCF li 
għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni 
teknika.

3. Il-manifattur għandu janalizza s-sejbiet 
tal-PMCF u jiddokumenta r-riżultati 
f'rapport ta' evalwazzjoni tal-PMCF li 
għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni 
teknika. 

Għall-apparati mediċi tal-klassi III, ir-
rapport ta' evalwazzjoni tal-PMCF tal-
manifattur għandu jiġi rieżaminat minn 
korp xjentifiku indipendenti, bħal 
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istituzzjoni akkademika jew soċjetà 
medika. Sabiex ikun jista' jsir ir-rieżami 
tiegħu, il-manifattur għandu jipprovdi d-
dejta rilevanti kollha lill-korp xjentifiku 
indipendenti. Kemm ir-rapport ta’ 
evalwazzjoni tal-PMCF tal-manifattur kif 
ukoll ir-rieżami tiegħu minn korp 
xjentifiku indipendenti għandhom ikunu 
parti mid-dokumentazzjoni teknika għall-
apparati mediċi tal-klassi III.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa t-trasparenza, hemm bżonn ta’ rieżami addizzjonali minn korp xjentifiku 
indipendenti tar-rapport ta’ evalwazzjoni tal-PMCF tal-manifattur għall-apparati tal-ogħla 
riskju. 

Emenda 142

Proposta għal regolament
Anness XIII − Parti B - paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-konklużjonijiet tar-rapport ta' 
evalwazzjoni tal-PMCF għandhom jiġi 
meqjusa għall-evalwazzjoni klinika 
msemmija fl-Artikolu 49 u l-Parti A ta' dan 
l-Anness u fl-immaniġġjar tar-risjku
msemmi fit-Taqsima 2 tal-Anness I. Jekk 
tiġi identifikata l-ħtieġa għal miżuri 
korrettivi, il-manifattur għandu 
jimplimentahom.

4. Il-konklużjonijiet tar-rapport ta' 
evalwazzjoni tal-PMCF, u fejn ikun 
applikabbli, ir-rieżami tiegħu minn korp 
xjentifiku indipendenti kif imsemmi fil-
paragrafu 3, għandhom jiġi meqjusa għall-
evalwazzjoni klinika msemmija fl-
Artikolu 49 u l-Parti A ta' dan l-Anness u 
fl-immaniġġjar tar-riskju msemmi fit-
Taqsima 2 tal-Anness I. Jekk tiġi 
identifikata l-ħtieġa għal miżuri korrettivi, 
il-manifattur għandu jimplimentahom.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi promossa t-trasparenza, hemm bżonn ta’ rieżami addizzjonali minn korp xjentifiku 
indipendenti tar-rapport ta’ evalwazzjoni tal-PMCF tal-manifattur għall-apparati tal-ogħla 
riskju. 
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Emenda 143

Proposta għal regolament
Anness XIV – Parti I – paragrafu 2 – punt 2.1. 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.1. L-investigazzjonijiet kliniċi għandhom 
jitwettqu abbażi ta' pjan xieraq ta' 
investigazzjoni li jirrefletti l-aktar għarfien 
xjentifiku u tekniku reċenti u definit b'tali 
mod li jikkonferma jew li jirrifjuta d-
dikjarazzjonijiet tal-manifattur għall-
apparat kif ukoll is-sikurezza, il-
prestazzjoni u l-benefiċċju/ir-riskju marbut 
mal-aspetti msemmija fl-Artikolu 50(1); 
dawn l-investigazzjonijiet għandhom 
jinkludu għadd adegwat ta’ 
osservazzjonijiet biex jiggarantixxu l-
validità xjentifika tal-konklużjonijiet.

2.1. L-investigazzjonijiet kliniċi għandhom 
jitwettqu abbażi ta' pjan xieraq ta' 
investigazzjoni li jirrefletti l-aktar għarfien 
xjentifiku u tekniku reċenti u definit b'tali 
mod li jikkonferma jew li jirrifjuta l-
prestazzjoni teknika tal-apparat, is-
sikurezza u l-effikaċja kliniċi tal-apparat 
meta użat għall-fini maħsub fil-
popolazzjoni fil-mira u f’konformità mal-
istruzzjonijiet dwar l-użu, u d-
dikjarazzjonijiet tal-manifattur għall-
apparat kif ukoll is-sikurezza, il-
prestazzjoni u l-benefiċċju/ir-riskju marbut 
mal-aspetti msemmija fl-Artikolu 50(1); 
dawn l-investigazzjonijiet għandhom 
jinkludu għadd adegwat ta’ 
osservazzjonijiet biex jiggarantixxu l-
validità xjentifika tal-konklużjonijiet.

Or. en

Emenda 144

Proposta għal regolament
Anness XIV – Parti I – paragrafu 2 – punt 2.3. 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.3. L-investigazzjonijiet kliniċi għandhom 
jitwettqu f'ċirkostanzi simili għall-
kundizzjonijiet normali ta' użu tal-apparat.

2.3. L-investigazzjonijiet kliniċi għandhom 
jitwettqu f'ċirkostanzi simili għall-
kundizzjonijiet normali ta' użu tal-apparat 
għall-fini maħsub fil-popolazzjoni fil-
mira.

Or. en
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Emenda 145

Proposta għal regolament
Anness VI – Parti II – paragrafu 1 – punt 1.11. 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.11. Sommarju tal-pjan ta' investigazzjoni 
klinika (objettiv(i) tal-investigazzjoni 
klinika, għadd u ġens tas-suġġetti, kriterji 
għall-għażla tas-suġġetti, suġġetti taħt it-
18-il sena, tfassil tal-investigazzjoni bħal 
studji kontrollati u/jew aleatorji, dati 
ppjanati ta' bidu u tmiem tal-
investigazzjoni). 

1.11. Sommarju tal-pjan ta' investigazzjoni 
klinika (objettiv(i) tal-investigazzjoni 
klinika, għadd u ġens tas-suġġetti, kriterji 
għall-għażla tas-suġġetti, suġġetti taħt it-
18-il sena, tfassil tal-investigazzjoni bħal 
studji kontrollati u/jew aleatorji, dati 
ppjanati ta' bidu u tmiem tal-
investigazzjoni). Peress li 
investigazzjonijiet kontrollati aleatorji 
jiġġeneraw livell ogħla ta’ evidenza għall-
effikaċja u s-sikurezza kliniċi, l-użu ta’ 
kwalunkwe disinn jew studju ieħor 
għandu jiġi ġustifikat. Anke l-għażla tal-
intervent ta’ kontroll għandha tiġi 
ġustifikata. Iż-żewġ ġustifikazzjonijiet 
għandhom jiġu pprovduti minn esperti 
indipendenti bil-kwalifiki u l-kompetenzi 
meħtieġa.  

Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

Ir-rapporteur tilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni li tirrevedi l-qafas regolatorju eżistenti dwar l-
apparati mediċi. Tali reviżjoni ta’ dan il-qafas, li jgħodd l-għoxrin sena, kienet partikolarment 
meħtieġa u sar ħafna titjib fil-leġiżlazzjoni attwali. Madankollu r-rapporteur xorta temmen li 
jistgħu jiġu introdotti fit-test ħafna bidliet oħra, li huma deskritti hawn taħt.

L-ordni tat-test

Il-Kummissjoni tipproponi struttura għat-test li mhijiex sodisfaċenti għalkollox peress li ma 
tirriflettix is-sekwenza tal-attivitajiet li jeħtieġ jitwettqu qabel ma apparat mediku jkun jista' 
jintuża b'mod sikur. It-tieni kapitolu diġà jirreferi għad-disponibbiltà tal-apparati, il-moviment 
liberu, jew saħansitra r-riproċessar, qabel ma jkunu ssemmew b’xi mod il-klassifikazzjoni tal-
apparati jew l-għażla tal-proċedura ta’ approvazzjoni. Barra minn hekk, l-ordni użat iqiegħed 
l-enfasi fuq it-tqegħid tal-apparat fis-suq u fuq il-moviment liberu tiegħu fl-UE, filwaqt li 
jħalli l-kunsiderazzjonijiet dwar is-sikurezza tal-pazjenti u s-saħħa pubblika (il-
klassifikazzjoni, il-proċedura għall-approvazzjoni u l-investigazzjonijiet kliniċi) għal aktar 
tard.

Ir-rapporteur temmen li s-sekwenza loġika taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ apparat għandha tkun riflessa 
aħjar fl-istruttura tat-test u għalhekk tipproponi li tbiddel is-sekwenza tal-kapitoli tal-proposta 
kif ġej: it-Taqsima 1 tal-Kapitolu V dwar il-klassifikazzjoni ta’ apparat għandha tinqala’ u tiġi 
indirizzata f’Kapitolu II ġdid; il-Kapitolu III għandu jispjega l-proċeduri ta’ approvazzjoni 
varji tal-apparati; il-Kapitolu IV dwar il-korpi notifikati jibqa’ f'postu peress li huwa marbut 
mal-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità li hija deskritta fil-kapitolu preċedenti; il-
Kapitolu V jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet dwar l-evalwazzjonijiet kliniċi u l-
investigazzjonijiet kliniċi li huma meħtieġa biex tintwera l-konformità mar-rekwiżiti ġenerali 
tas-sikurezza u l-prestazzjoni ibbażati fuq dejta kliniċi u, konsegwentement, għall-
approvazzjoni ta’ apparat; wara d-deċiżjoni dwar l-approvazzjoni ta’ apparat, it-tqegħid fis-
suq u l-moviment liberu tal-apparati huma indirizzati fil-Kapitolu VI propost; jiġi stabbilit 
Kapitolu VII separat dwar it-tikkettar ta’ apparati bħala li jintużaw darba biss jew li jistgħu 
jerġgħu jintużaw, u dwar ir-riproċessar fil-każ ta’ dawn tal-aħħar; id-dispożizzjonijiet dwar l-
identifikazzjoni u traċċabbiltà tal-apparati, dwar ir-reġistrazzjoni tal-apparati u l-operaturi 
ekonomiċi, kif ukoll il-bank tad-dejta Ewropew għall-mezzi mediċi huma stabbiliti fil-
Kapitolu VIII. L-aħħar erba’ kapitoli tal-proposta tal-Kummissjoni jibqgħu fl-aħħar tat-test.

Klassifikazzjoni ta’ apparati

Ir-rapporteur taqbel b’mod ġenerali mat-titjib li hemm fil-proposta tal-Kummissjoni f’termini 
tal-klassifikazzjoni tal-apparati mediċi f’erba’ klassijiet skont il-livell ta’ riskju li joħolqu 
għall-pazjenti. Madankollu, ir-Regola 21 tal-Anness VII dwar il-klassifikazzjoni, li tistipula li 
l-apparati li huma magħmula minn sustanzi jew taħlita ta' sustanzi maħsuba li jinġibdu man-
nifs, jinxtammu jew jiġu amministrati mir-rektum jew mill-vaġina u li huma assorbiti jew 
mifruxa fil-ġisem tal-bniedem huma klassifikati fil-klassi III hija sproporzjonata.  Din ir-
regola taffettwa numru kbir ħafna ta’ apparati mediċi fis-suq li diġà jaqgħu taħt ir-Regola 5. 
Ir-rapporteur tissuġġerixxi li din ir-regola l-ġdida titħassar.
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Is-sistema ta’ approvazzjoni tal-apparati mediċi

Il-proċedura ta’ valutazzjoni tal-konformità wriet punti debboli sostanzjali fis-snin li 
għaddew, bħan-nuqqas ta’ trasparenza, approvazzjoni u tqegħid fis-suq bl-għaġġla ta’ apparati 
mediċi minkejja investigazzjonijiet insuffiċjenti fuq il-pazjenti u għalhekk dejta klinika 
insuffiċjenti, bil-konsegwenza li l-pazjenti tqiegħdu f’riskju.

Ir-rapporteur temmen li l-apparati mediċi li jippreżentaw l-ogħla riskji potenzjali għall-
pazjenti għandhom jiġu soġġetti għal proċedura aktar stretta minn valutazzjoni tal-konformità. 
Din il-kategorija għandha tinkludi l-apparati mediċi elenkati fil-klassi III, dawk impjantati fil-
ġisem, dawk li jinkorporaw sustanza li hija meqjusa li hi prodott mediċinali, dawk maħsuba 
biex jamministraw prodott mediċinali, dawk li jużaw tessuti jew ċelloli li joriġinaw mill-
bniedem jew mill-annimali u li mhumiex vijabbli, jew id-derivattivi tagħhom. Għal dawn l-
apparati, ir-rapporteur tipproponi l-introduzzjoni ta’ proċedura ġdida għat-tqegħid fis-suq, 
f'livell ċentralizzat għal apparati ta' natura innovattiva u f'livell deċentralizzat għall-apparati l-
oħra msemmija hawn fuq. 

Jinħoloq Kumitat għall-Awtorizzazzjoni ta’ Apparati Mediċi fi ħdan l-Aġenzija Ewropea 
għall-Mediċini (EMA), li se jkun involut fil-proċedura ċentralizzata. Ir-rapporteur tipproponi 
wkoll li tiġi inkluża l-possibilità li l-manifatturi li huma meħtieġa jużaw il-proċedura 
deċentralizzata jkunu jistgħu jressqu applikazzjoni għall-proċedura ċentralizzata. Fil-każ tal-
proċedura deċentralizzata, japplika l-prinċipju tal-rikonoxximent reċiproku u l-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku (MDCG) jiġi assenjat ir-rwol ta’ faċilitatur fejn iqum 
tilwim dwar awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq bejn l-Istati Membri. Fejn jippersisti n-
nuqqas ta’ qbil, il-Kumitat għall-Awtorizzazzjoni tal-Apparati Mediċi jintalab jagħti opinjoni. 
Id-deċiżjoni finali tittieħed mill-Kummissjoni.

Sabiex tiżdied it-trasparenza relatata mal-approvazzjoni tal-apparati, għandha wkoll tinħoloq 
u tkun disponibbli pubblikament sistema elettronika għar-reġistrazzjoni tal-applikazzjonijiet u 
l-għoti, is-sospensjoni u r-revoka ta' awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq. L-EMA u l-Istati 
Membri, kif inhu rilevanti, se jkunu responsabbli li jdaħħlu l-informazzjoni rilevanti fis-
sistema. Barra minn hekk, fejn tapplika l-proċedura deċentralizzata, l-Istati Membri 
għandhom jinfurmaw lill-Aġenżija bi kwalunkwe awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq li 
huma jkunu taw. Il-manifatturi huma obbligati jinfurmaw lill-awtorità kompetenti u jipprovdu 
ġustifikazzjoni fejn apparat mediku ma jibqax jitqiegħed fis-suq. Kemm għall-proċedura 
ċentralizzata kif ukoll għal dik ċentralizzata, japplikaw skadenzi stretti. Il-Kumitat jingħata l-
possibilità li jitlob informazzjoni addizzjonali mill-manifattur darba biss. Dawn id-
dispożizzjonijiet ġew introdotti biex jiġu żgurati proċeduri u deċiżjonijiet rapidi għall-
benefiċċju tal-manifatturi u l-pazjenti.

Il-korpi notifikati

Kemm il-funzjonament tal-korpi notifikati kif ukoll il-monitoraġġ tagħhom mill-awtoritajiet 
nazzjonali wrew punti debboli kbar fis-snin li għaddew. Il-kwistjonijiet li tqajmu jinkludu, 
b’mod speċjali: in-numru kbir ħafna u impreċiż ta’ korpi notifikati fl-UE; differenzi 
sostanzjali fil-kwalità tal-valutazzjonijiet tal-konformità mwettqa; in-nuqqas ta’ trasparenza 
madwar l-organizzazzjoni tagħhom, id-dejta użata, l-attivitajiet tagħhom, u r-riżultati tal-
valutazzjonijiet tagħhom; il-mistoqsija dwar jekk għandhomx persunal disponibbli bil-
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kompetenzi xjentifiċi meħtieġa sabiex iwettqu valutazzjonijiet tal-evalwazzjonijiet kliniċi tal-
manifatturi b'mod xieraq; u n-nuqqas ta’ monitoraġġ xieraq u strett tax-xogħol tal-korpi 
notifikati minn xi awtoritajiet nazzjonali. Il-proposta tal-Kummissjoni indirizzat xi wħud 
minn dawn il-punti debboli. Dan huwa titjib sostanzjali meta mqabbel mal-leġiżlazzjoni 
eżistenti. Madankollu, hemm ħafna punti fir-rigward tal-kwistjonijiet imsemmija hawn fuq li 
għad iridu jiġu indirizzati.

Ir-rapporteur hi tal-fehma li d-dispożizzjonijiet relatati mal-persunal fl-awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli għall-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi notifikati għandhom jiġu msaħħa kif ukoll 
għandu jiġu żgurat li jkunu disponibbli biżżejjed kwalifiki biex jagħmlu l-awditjar tal-korpi 
notifikati li huma responsabbli għalihom. 

Barra minn hekk, għandu jiġi żgurat li l-korpi notifikati jkollhom persunal kompetenti intern u 
li s-sottokuntrattar ikun limitat għal entitajiet pubbliċi, jew għal esperti esterni f'każijiet fejn 
il-kompetenzi kliniċi jkunu rari, pereżempju fil-każ ta' apparati jew teknoloġiji innovattivi. 
Fejn jiġi applikat is-sottokuntrattar, il-korpi notifikati għandhom jagħmlu disponibbli 
pubblikament l-ismijiet tas-sottokuntratturi u l-kompiti preċiżi li għalihom ikunu ngħataw 
kuntratt. Darba fis-sena, il-korpi notifikati għandhom ikunu meħtieġa jibagħtu dokumenti lill-
awtorità nazzjonali rilevanti biex tkun tista' ssir il-verifika tal-kwalifiki tas-sottokuntratturi. 

Matul il-proċess tal-ħatra ta’ korp notifikat, l-awtorità nazzjonali rilevanti għandha tipprovdi 
ġustifikazzjonijiet fejn id-deċiżjoni tagħha ma tkunx f’konformità mar-rakkomandazzjoni tal-
MDCG. Ir-raġuni għaliex dawn il-ġustifikazzjonijiet huma meħtieġa hija li r-
rakkomandazzjoni tkun diġà bbażata fuq opinjoni tat-tim tal-valutazzjonijiet konġunti: 
konsegwentement dan il-proċess qiegħed jipprovdi serje ta’ verifiki qabel tinħareġ ir-
rakkomandazzjoni. 

Bħala konsegwenza tas-suq intern, il-manifatturi jistgħu jippreżentaw applikazzjoni għand 
korp notifikat stabbilit fi Stat Membru ieħor differenti minn dak fejn il-manifattur huwa 
reġistrat. Madankollu, sabiex tittejjeb it-trasparenza, jekk manifattur jagħżel li jagħmel hekk, 
għandu jinforma b’din l-applikazzjoni lill-awtorità nazzjonali tal-Istat Membru fejn hu 
reġistrat. 

Ir-rapporteur tappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni li tistabbilixxi grupp ta’ koordinazzjoni, li 
jkun jinkludi l-korpi notifikati kollha. Madankollu, sabiex jiġu garantiti koordinazzjoni u 
kooperazzjoni sodisfaċenti bejn il-korpi notifikati, u bil-għan globali li tiżdied il-konverġenza 
fil-kwalità tax-xogħol tal-korpi notifikati, għandu jiġi żgurat li dan il-grupp jiltaqa’ tal-inqas 
darbtejn fis-sena. 

Ir-rapporteur tilqa’ l-introduzzjoni mill-Kummissjoni ta’ tariffi li jitħallsu lill-awtoritajiet 
nazzjonali għall-attivitajiet tagħhom relatati mal-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi notifikati. 
Madankollu, huwa importanti li dawk it-tariffi jkunu magħmula pubbliċi u jkunu jistgħu 
jitqabblu bejn l-Istati Membri.

Ir-rapporteur temmen li l-proposta tal-Kummissjoni ma toffrix biżżejjed garanziji li l-
kompetizzjoni bejn il-korpi notifikati abbażi tat-tariffi biex iwettqu l-attivitajiet tagħhom ta' 
valutazzjoni tal-konformità mhijiex magħmula għas-spejjeż tas-sikurezza tal-pazjenti. 
Għalhekk, ġew inklużi dispożizzjonijiet li jobbligaw lill-Istati Membri jadottaw leġiżlazzjoni 
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nazzjonali f’dan ir-rigward, sabiex tiġi żgurata t-trasparenza tat-tariffi u tiġi ffaċilitata l-
komparabbiltà tagħhom.
It-tikkettar ta’ apparati bħala li jintużaw darba (jew li jistgħu jerġgħu jintużaw) u r-
riproċessar ta’ apparati

L-użu mill-ġdid tal-apparati mediċi kien komuni ħafna sat-Tmeninijiet, meta l-manifatturi 
bdew jimmarkaw b’mod aktar sistematiku l-apparati tagħhom bħala li jintużaw darba. Is-
sitwazzjoni attwali hi li hemm wisq apparati mmarkati bħala li jintużaw darba meta dawn 
jistgħu jiġu riproċessati, peress li l-manifatturi jridu jevitaw li jassumu r-responsabbiltà f’każ 
li r-riproċessar ta’ apparat joħloq periklu għal pazjent. Xi drabi, it-tikkettar mhux kif suppost 
huwa r-riżultat ta’ kunsiderazzjonijiet ekonomiċi. Il-Kummissjoni ddeċidiet li żżomm il-
possibilità li apparati li jintużaw darba jiġu riproċessati. Dan mhuwiex sodisfaċenti minn 
perspettiva legali. Ir-rapporteur hi tal-fehma li apparati mmarkati bħala li jintużaw darba 
għandhom tassew ikunu b’użu uniku u li għandu jkun hemm żewġ għażliet biss: użu uniku 
jew użu mill-ġdid. Ir-rapporteur temmen ukoll bis-sħiħ li l-attivitajiet involuti fir-riproċessar 
tal-apparati għandhom jiġu soġġetti għal standards aktar stretti u aktar trasparenti.

Bħala riżultat, l-apparati mmarkati bħala li jistgħu jerġgħu jintużaw biss għandhom jiġu 
riproċessati. L-apparati kollha għandhom, bħala regola, jiġu mmarkati bħala li jistgħu jergħu 
jintużaw u, b’deroga, il-manifatturi ta’ apparati tal-klassi I, IIa u IIb għandhom xorta 
jingħataw il-possibilità li jimmarkawhom bħala li jintużaw darba  jekk jipprovdu 
ġustifikazzjoni bbażata fuq biżżejjed evidenza xjentifika. Dawn għandhom jiddaħħlu wkoll 
fis-sistema elettronika għar-reġistrazzjoni tal-apparati. B’deroga minn din ir-regola, il-
manifatturi ta’ apparati tal-klassi III għandhom xorta jkollhom il-possibilità li jimmarkawhom 
bħala li jintużaw darba jekk il-Kumitat Xjentifiku dwar ir-Riskji Emerġenti għas-Saħħa u 
dawk Identifikati Reċentement jagħti opinjoni pożittiva. Dawn id-derogi jippermettu li 
apparati jiġu mmarkati bħala li jintużaw darba anke meta jkun ċar li jistgħu jerġgħu jintużaw, 
sakemm il-manifattur jista' jagħti evidenza ta' dan il-fatt. Barra minn hekk, proċedura rapida 
tista' tiġi introdotta għal każijiet fejn kumpanija speċjalizzata fir-riproċessar, jew sptar jew 
klinika li diġà tirriproċessa apparati speċifiċi, tkun trid tikkontesta t-tikketta “li jintuża darba” 
ta’ manifattur billi tipprovdi evidenza li l-apparat mediku jkun jista’ jiġi riproċessat b’mod 
sikur. Għandu jkun magħmul ċar ukoll li r-riproċessar ta’ apparat jinvolvi t-trasferiment 
awtomatiku tar-responsabbiltà mingħand il-manifattur għal għand ir-riproċessur. Fl-aħħar 
nett, il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni biex tistabbilixxi l-ogħla 
standards, u dawk l-aktar koerenti, għar-riproċessar ta’ apparati li jistgħu jerġgħu jintużaw fl-
UE.

Investigazzjonijiet kliniċi

Il-Kummissjoni introduċiet dispożizzjonijiet importanti dwar l-investigazzjonijiet kliniċi u, 
minkejja dan, xi termini bħal “prestazzjoni” jew “sikurezza” mhumiex definiti għalkemm il-
manifatturi għandhom jiġbru dejta biex juru li l-apparati tagħhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-
prestazzjoni u s-sikurezza. 

Il-prestazzjoni għandha, b’mod speċjali, tinftiehem b’mod wiesa’ b’tali mod li tinkludi l-
effikaċja u l-benefiċċju għall-pazjenti, li għandhom jiġu vverifikati fejn jidħlu l-
investigazzjonijiet kliniċi. Dan hu fundamentali biex jiġi żgurat li l-apparati qegħdin jiksbu 
teknikament l-għan li għalih ikunu ġew iddisinjati u prodotti, iżda wkoll li qegħdin ikunu ta' 
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benefiċċju għall-pazjenti u li huma effiċjenti meta jintużaw fil-ħajja reali. Għandu jiġi żgurat 
ukoll li, fejn jidħlu l-investigazzjonijiet kliniċi, dawn għandhom ikunu ddisinjati b’tali mod li 
tintuża l-aħjar metodoloġija disponibbli u jiġu inklużi investigazzjonijiet kliniċi kontrollati 
aleatorji. Il-proposta tal-Kummissjoni tirrifletti wkoll id-dispożizzjonijiet tar-regolament 
propost dwar il-provi kliniċi, li fiha r-referenza għall-kumitati tal-etika sparixxiet. 
Madankollu, ir-rapporteur temmen li l-investigazzjonijiet kliniċi għandhom jibdew biss wara 
li jkunu ngħataw riżultat ta' evalwazzjoni pożittiv minn kumitat tal-etika indipendenti. L-Istati 
Membri għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jistabbilixxu kumitati tal-etika fejn dawn il-
kumitati ma jeżistux. Fl-aħħar nett, għandu jiġi żgurat ukoll li, f’każ ta’ tmiem bikri ta’ 
investigazzjoni klinika, l-Istati Membri kollha jingħataw informazzjoni dwar ir-raġunijiet għal 
dan, sabiex huma jkunu jistgħu jinfurmaw lill-isponsers li jkunu qed iwettqu 
investigazzjonijiet kliniċi simili bir-riżultati ta’ dik l-investigazzjoni klinika fl-istess ħin fl-UE 
kollha. Dan jippermetti li tiddaħħal aktar trasparenza u li jiġi evitat li jkun hemm diversi studji 
għaddejjin b'mod parallel u li suċċessivament jipprovdu evidenza klinika li tikkonkludi li 
apparat jista’ joħloq riskju għall-pazjenti.

Il-bank tad-dejta Ewropew għall-mezzi mediċi (EUDAMED)

L-użu tal-Eudamed ilu obbligatorju minn Mejju 2011, iżda kien hemm ħafna kritika dwar il-
funzjonament tiegħu. Il-Kummissjoni pproponiet xi titjib, iżda r-rapporteur hi tal-fehma li 
għad jonqos xi dispożizzjonijiet dwar it-trasparenza tal-informazzjoni. 

Konsegwentement, għandhom jiġu żgurati livelli adegwati ta’ aċċess għall-pubbliku u l-għall-
professjonisti tal-kura tas-saħħa għal dawk il-partijiet tas-sistemi elettroniċi tal-Eudamed li 
jipprovdu informazzjoni ewlenija dwar apparati mediċi li jistgħu joħolqu riskju għas-saħħa u 
s-sikurezza pubblika.

Viġilanza u sorveljanza tas-suq

Il-Kummissjoni introduċiet dispożizzjonijiet importanti dwar ir-rappurtar ta’ inċidenti u 
azzjonijiet korrettivi fil-qasam tas-sikurezza. Madankollu għad jonqos xi elementi biex jiġi 
żgurat li jiġu traċċati lura rapidament l-aspetti kollha marbutin mal-inċidenti. Dan għandu 
jgħin biex jiġi determinat jekk l-inċident huwiex marbut mal-apparat innifsu jew mal-mod li 
mal-mod kif ikun ġie użat. 

Konsegwentement, għandu jiġi żgurat li r-rappurtar permezz tas-sistema elettronika jinkludi 
d-data u l-post tal-inċidenti, u fejn tkun disponibbli, informazzjoni dwar il-pazjent jew l-utent 
u l-professjonista tal-kura tas-saħħa, b'rispett sħiħ tal-privatezza.

Koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u l-MDCG

Il-Kummissjoni pproponiet il-ħolqien tal-MDCG, iżda mhijiex ċerta jekk dan il-grupp huwiex 
se jkollu biżżejjed kompetenzi biex iwettaq il-kompiti tiegħu. 

Ir-rapporteur tipproponi li tistabbilixxi kumitat konsultattiv multidixxiplinari ta' esperti u 
rappreżentanti ta' partijiet interessati u organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili sabiex jipprovdi 
pariri xjentifiċi lill-MDCG, iżda wkoll lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri. Dan il-grupp se 
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jipprovdi kompetenzi fuq kwistjonijiet ta’ klassifikazzjoni, każijiet dubjużi u aspetti oħra tal-
implimentazzjoni tar-Regolament, kif ikun meħtieġ. 


