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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

L-għanijiet tal-proposta 

Numru ta' skandli riċenti enfasizzaw in-nuqqasijiet tal-liġi attwali tal-UE dwar apparat 
mediku, b'mod partikolari fir-rigward tan-nominar u l-funzjonament tal-korpi notifikati, l-
ittestjar kliniku, is-sorveljanza tas-suq u t-traċċabilità ta' apparat. Minħabba li jinħtieġ titjib li 
jkopri l-fażijiet kollha taċ-ċiklu tal-ħajja ta' apparat mediku, mid-disinn għall-monitoraġġ 
wara li jkunu tqiegħdu fis-suq, ir-rapporteur tilqa' l-proposta tal-Kummissjoni u tapprova l-
mira ddikjarata li jiġi introdott regolament applikabbli  direttament u immedjatament u li 
jistipula dispożizzjonijiet armonizzati li jirregolaw iċ-ċiklu kollu tal-ħajja ta' dan l-apparat. 
Dak l-approċċ huwa konsistenti wkoll mal-fehma espressa mill-Kumitat għas-Suq Intern u l-
Ħarsien tal-Konsumatur li kull fejn possibbli għandhom jintagħżlu r-regolamenti minflok d-
direttivi bħala l-istrument legali preferut għar-regolamentazzjoni tas-suq uniku (ara r-
riżoluzzjoni tal-Parlament tas-7 ta' Frar 2013 b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar 
il-governanza tas-Suq Uniku).
Ir-reviżjoni tad-direttiva attwali hija maħsuba wkoll biex iġib dak l-istrument legali, li għalih 
il-kumitat tagħna kien responsabbli matul it-terminu parlamentari preċedenti u li l-għan tiegħu 
kien li jiġu eliminati ostakoli għall-moviment ħieles tal-prodotti, konformi "mal-approċċ il-
ġdid".

Kummenti ġenerali
Ir-rapporteur huwa tal-fehma li għalkemm l-għan ewlieni għandu jkun is-sikurezza tal-
pazjenti u l-utenti, għandhom jittieħdu passi wkoll sabiex jitħarsu l-moviment liberu tal-
prodotti. Għal dil ir-raġuni, l-emendi tagħha tfasslu prinċipalment biex jiġġarantixxu:
- li l-ambitu tar-regolament futur ikopri l-prodotti kollha fis-suq li jissodisfaw id-

definizzjoni ta' tagħmir mediku jew għandhom il-karatteristiċi prinċipali ta' apparat 
mediku (tagħmir estetiku ekwivalenti jew prodotti "borderline");

- ir-riproċessar ta' apparat mediku diġà fis-suq ma jikkontestax s-sikurezza u l-
prestazzjoni tagħhom;

- definizzjoni aktar ċara tar-responsabbiltajiet tal-operaturi ekonomiċi, fi sforz biex jiġi 
żgurat li l-monitoraġġ ikun rigoruż u effettiv; 

- id-drittijiet tal-pazjenti fl-UE li jsofru korriment bħala riżultat tal-użu ta' apparat 
difettuż, billi jimponu rekwiżiti aktar stretti fuq il-manifatturi;

- li l-istess rekwiżiti fir-rigward tal-kompetenza, il-kwalità u l-integrità japplikaw għall-
korpi kollha ta' ċertifikazzjoni tal-Unjoni, minħabba r-rwol vitali tagħhom, u li se 
jibqa'  jkollhom, fil-proċeduri li jirregolaw it-tqegħid ta' apparat mediku fis-suq;

- rispons rapidu u uniformi għall-problemi min-naħa tal-awtoritajiet u l-manifatturi, billi 
jissaħħew ir-regoli ta' monitoraġġ;

- l-eżempji kollha ta' frodi, nuqqas jew defiċjenza jistgħu ma jitqisux aktar permezz ta' 
regoli ta' soeveljanza definiti b'mod ċar.
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Mekkaniżmu ta' valutazzjoni effettiva mfassal għal apparat ta' riskju għoli
Ir-rapporteur jaqbel li korp notifikat ma għandux jkollu responsabbiltà unika għall-
awtorizzazzjoni tat-tqegħid fis-suq ta' apparat mediku innovattiv li jippreżenta l-ogħla livelli 
ta' riskju. Jekk aħna serji dwar it-tisħiħ tal-mekkaniżmi li jirregola it-tqegħid fis-suq ta' 
apparat mediku, huwa essenzjali li tip ta' apparat partikolari għandu jkun meħtieġ li jgħaddi 
mill-istess valutazzjonijiet, ibbażati fuq l-istess rekwiżiti, kullimkien fl-Unjoni. Madanakollu, 
dan huwa diffiċli fil-preżent, minħabba li ftit li xejn hemm metodi komuni ta' valutazzjoni 
(linjigwida) li l-manifatturi u l-korpi notifikati jistgħu jimpjegaw. Din id-diffikultà hija 
aggravata mill-fatt li f'ħafna każi huwa impossibbli li jitwettqu testijiet eżawrjenti ta' qabel il-
kummerċilizzazzjoni, u b'hekk wieħed irid jiddependi sa ċertu punt fuq  studji ta' 
osservazzjoni wara l-kummerċjalizzazzjoni. 
Ir-rapporteur għalhekk japprova l-prinċipju ta' evalwazzjoni klinika fl-livell tal-UE għal 
apparat ta' riskju għoli li mhuwiex kopert minn linji gwida komuni. 
Bil-għan li tiġi stabbilita sistema effettiva li tiggarantixxi s-sikurezza tal-pazjenti filwaqt li 
titnaqqas il-burokrazija u jitqassar iż-żmien għall-implimentazzjoni, ir-rapporteur qed 
tipproponi:

- li l-mekkaniżmu previst fl-Artikolu 44 għandu jiġi applikat b'mod sistematiku (sabiex 
jiġu esklużi għażliet diskriminatorji) fil-każ ta' apparat ta' klassi III li jippreżenta l-
ogħla livell ta' riskju u li mhuwiex kopert b'speċifikazzjonijiet tekniċi komuni jew linji 
gwida;

- li l-opinjoni tal-Grupp għall-Koordinazzjoni tal-Apparat Mediku (MDCG) issir 
obbligatorja: opinjoni tista' tkun favorevoli, favorevoli iżda kwalifikata (jiġifieri 
favorevoli għal ċertu perjodu u soġġetta għal ċerti kundizzjonijiet) jew negattiva, li 
teskludi l-verifika finali mill-korp inotifikat u t-tqegħid tal-apparat fis-suq;

- l-armonizzazzjoni gradwali tal-ħtiġiet li jirregolaw valutazzjonijiet kliniċi permezz tat-
twaqqif ta' gruppi ta' esperti kliniċi u xjentifiċi indipendenti taħt l-awtorità tal-MDCG 
(Artikolu 81); Il-kompiti prinċipali ta' dawn l-esperti se jkun li jwettqu l-iskrutinju 
msemmi fl-Artikolu 44, li fuq il-bażi tiegħu l-MDCG se jagħti l-opinjonijiet tiegħu, u 
biex jitfasslu linji gwida u speċifikazzjonijiet tekniċi komuni għall-manifatturi u l-
korpi notifikati dwar valutazzjonijiet kliniċi u segwitu wara t-tqegħid fis-suq;

- li jsir provvediment għall-esperti li jagħtu "parir xjentifiku" lill-manifatturi li l-apparat 
taghhom hu kopert mill-mekkaniżmu ta' valutazzjoni, sabiex jinfurmahom dwar l-
aħħar rakkomandazzjonijiet li jikkonċernaw valutazzjonijiet kliniċi, sabiex ikunu jista' 
jfassal pjan ta' żvilupp xieraq.

Dan il-mekkaniżmu ta' valutazzjoni jsir dejjem aktar effettiv, hekk kif aktar u aktar 
informazzjoni ta' monitoraġġ tinġabar u aktar u aktar esperjenza tinkiseb dwar prodotti li 
tqiegħdu fis-suq, b'tali mod li jwitti t-triq għall-approssimazzjoni gradwali tal-kriterji u l-
prattiki. L-iskrutinju previst fl-Artikolu 44 se bl-istess mod isir aktar u aktar effettiv u se 
jiffoka dejjem aktar fuq l-apparat l-aktar innovattiv, li, minħabba n-natura tiegħu, mhuwiex 
kopert mil-linji gwida ta' valutazzjoni klinika. Minħabba l-firxa wiesgħa ta' prodotti u r-riskji 
involuti, għandna d-dmir li nistabbilixxu sistema dinamika li ssaħħaħ is-sikurezza tal-pazjent 
filwaqt li tissalvagwardja l-benefiċċji tas-suq intern tagħna.
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EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

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) 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, meta jkun meħtieġ, bħal 
pereżempju meta għall-istess prodott id-
deċiżjonijiet meħuda fil-livell nazzjonali 
jvarjaw bejn Stat Membru u ieħor, 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.

Ġustifikazzjoni

Trid tkun konsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3.1.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) Hemm inċertezza xjentifika dwar ir-
riskji u l-benefiċċji tan-nanomaterjali użati 

(13) Hemm inċertezza xjentifika dwar ir-
riskji u l-benefiċċji tan-nanomaterjali użati 
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fl-apparati mediċi. Sabiex jiġi żgurat livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa, il-
moviment liberu tal-oġġetti u ċ-ċertezza 
legali għall-manifatturi, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta definizzjoni uniformi tan-
nanomaterjali bbażata fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2011/696/UE tat-18 ta’ Ottubru 2011 dwar 
id-definizzjoni tan-nanomaterjali, bil-
flessibbiltà meħtieġa biex din id-
definizzjoni tiġi adattata għall-progress 
xjentifiku u tekniku u l-iżvilupp regolatorju 
sussegwenti fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali. Fid-disinn u l-manifattura 
tal-apparati mediċi, il-manifatturi 
għandhom jaħdmu b’kawtela speċjali meta 
jużaw in-nanopartikoli li jistgħu jiġu 
rilaxxati lejn il-ġisem tal-bniedem u dawk 
l-apparati għandha ssirilhom l-aktar 
proċedura stretta ta’ valutazzjoni tal-
konformità.

fl-apparati mediċi. Sabiex jiġi żgurat livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa, il-
moviment liberu tal-oġġetti u ċ-ċertezza 
legali għall-manifatturi, huwa meħtieġ li 
tiġi introdotta definizzjoni uniformi tan-
nanomaterjali bbażata fuq ir-
Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 
2011/696/UE tat-18 ta’ Ottubru 2011 dwar 
id-definizzjoni tan-nanomaterjali, bil-
flessibbiltà meħtieġa biex din id-
definizzjoni tiġi adattata għall-progress 
xjentifiku u tekniku u l-iżvilupp regolatorju 
sussegwenti fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali. Fid-disinn u l-manifattura 
tal-apparati mediċi, il-manifatturi 
għandhom jaħdmu b’kawtela speċjali meta 
jużaw in-nanopartikoli maħsuba biex jiġu 
rilaxxati intenzjonalment fil-ġisem tal-
bniedem għandha ssirilhom l-aktar 
proċedura stretta ta’ valutazzjoni tal-
konformità.

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 19 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

B'apparati li jikkonsistu f'aktar minn 
parti waħda impjantabbli, bħal 
pereżempju l-impjanti tal-ġenbejn, il-
kompatibbiltà tal-partijiet ta' manifatturi 
differenti għandha tiġi żgurata sabiex tiġi 
evitata s-sostituzzjoni tal-parti funzjonali 
tal-apparat u b'hekk jiġu evitati wkoll 
riskji u inkonvenzjenzi bla bżonn għall-
pazjenti. Il-Kummissjoni għandha 
tinvestiga l-ħtieġa għal aktar miżuri biex 
tiżgura l-kompatibbiltà tal-partijiet 
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ekwivalenti tal-impjanti tal-ġenbejn minn 
manifatturi differenti, filwaqt li żżomm 
f'moħħha li l-operazzjonijiet tal-ġenbejn 
fil-biċċa l-kbira jsiru fuq l-anzjani li 
għalihom ir-riskji tas-saħħa tal-
operazzjonijiet jkunu ogħla.

Emenda 4

Proposta għal regolament
Premessa 20 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(20a) Il-proċedura għall-identifikazzjoni 
ta’ speċifikazzjoni teknika komuni (CTS) 
li jipprevedi r-Regolament ma għandhiex 
timmina l-koerenza tas-sistema ta’ 
standardizzazzjoni Ewropea kif stabbilit 
fir-Regolament (UE) Nru 1025/2012 dwar 
l-istandardizzazzjoni Ewropea. Għalhekk, 
dan ir-Regolament għandu wkoll 
jipprevedi kundizzjonijiet li bihom jista' 
jitqies li speċifikazzjoni teknika ma tkunx 
f’kunflitt ma' standards Ewropej oħra. 
Barra minn hekk, qabel ma tiġi 
identifikata s-CTS, l-MDCG stabbilit 
b’dan ir-Regolament għandu jintuża 
bħala forum għall-konsultazzjoni tal-
partijiet interessati Ewropej u nazzjonali, 
organizzazzjonijiet ta’ standardizzazzjoni 
Ewropej u Stati Membri sabiex tiġi 
żgurata l-leġittimità tal-proċess.

Ġustifikazzjoni

Dan isir biex tiġi żgurata l-konsistenza mar-Regolament reċenti dwar l-istandardizzazzjoni 
Ewropea u b'mod partikolari biex jiggarantixxi l-aħjar użu tal-firxa sħiħa ta' 
speċifikazzjonijiet tekniċi relevanti.

Emenda 5

Proposta għal regolament
Premessa 25 a (ġdida)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Biex jiġi żgurat li r-risjku ta’ ħsara kif 
ukoll ir-riskju tal-insolvenza tal-produttur 
ma jgħaddux fuq pazjenti li ssirilhom 
ħsara permezz ta’ apparat mediku u li 
dawk li jħallsu jkunu responsabbli għall-
ispiża tat-trattament, il-produtturi 
għandhom ikunu obbligati li jagħmlu
assikurazzjoni ta’ responsabilità 
b’kopertura minima xierqa.

Ġustifikazzjoni

Skont id-Direttiva 85/374/KEE dwar ir-responsabbiltà tal-prodotti, għad m'hemmx obbligu 
biex tittieħed kopertura tal-assikurazzjoni għal każijiet ta' ħsara. Dan inġustament jgħaddi r-
riskju ta’ ħsara, kif ukoll ir-riskju ta’ insolvenza tal-produttur, fuq il-pazjenti li ssirilhom 
ħsara minn apparat mediku difettuż u dawk li jħallsu jkunu responsabbli għall-ispiża tat-
trattament. Skont ir-regoli diġà fis-seħħ fil-qasam tal-prodotti mediċinali, il-manifatturi tal-
apparati mediċi għandhom ikunu obbligati wkoll li jieħdu assigurazzjoni fuq ir-responsabilità 
b’somom minimi xierqa għall-kopertura.

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 

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 



AD\1000736MT.doc 9/85 PE507.987v07-00

MT

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. 

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. Għal aktar ċarezza, 
“apparat maħsub biex jintuża darba” biss 
għandu jiġi riproċessat u mhux “apparat 
li jintuża darba”. Għalhekk, fir-rigward 
ta’ riproċessar, “apparat li jintuża diversi 
drabi”, “apparat maħsub biex jintuża 
darba” u “apparat li jintuża darba” 
għandhom jiġu definiti f’dan ir-
Regolament u dawn it-termini għandhom 
ikunu distinti bejniethom.

Ġustifikazzjoni

Il-produtturi ma għandhomx ikunu jistgħu jirreferu għall-prodotti tagħhom bħala “apparat li 
jintuża darba” mingħajr ma jiddimostraw raġunijiet objettivi għall-impossibilità li apparat 
mediku jerġa’ jintuża. Mingħajr tali dimostrazzjoni, dan l-apparat huwa “apparat maħsub 
biex jintuża darba” u jista’ jiġi riproċessat skont id-dispożizzjonijiet takl-Artikolu 15.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Meta pazjent jiddaħħallu apparat 
f'ġismu, għandu jingħata l-informazzjoni 
essenzjali dwar l-apparat impjantat li 
tippermetti li dan ikun identifikat u li 
tinkludi kull twissija jew prekawzjoni 
meħtieġa li għandha tittieħed, pereżempju 
indikazzjoni dwar jekk dan l-apparat 
huwiex kompatibbli jew le ma' ċertu 
apparati dijanjostiċi jew mal-iskanners 

(32) Pazjenti li se jiddaħħal apparat 
f'ġismhom, għandhom jingħataw minn 
qabel l-informazzjoni essenzjali dwar l-
apparat impjantat li tippermetti li dan ikun 
identifikat u li tinkludi informazzjoni dwar 
il-karatteristiċi ewlenin tal-apparat, l-
effetti negattivi potenzjali, twissija tar-
riskji tas-saħħa potenzjali, miżuri ta' kura 
ta' segwitu ta' wara l-operazzjonijiet u 
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użati fil-kontrolli tas-sigurtà. kull twissija jew prekawzjoni meħtieġa li 
għandha tittieħed, pereżempju indikazzjoni 
dwar jekk dan l-apparat huwiex 
kompatibbli jew le ma' ċerti apparati 
dijanjostiċi jew mal-iskanners użati fil-
kontrolli tas-sigurtà. Stati Membri jistgħu 
jintroduċu dispożizzjonijiet nazzjonali li 
jeħtieġu li l-karta dwar il-proteżi tinkludi 
wkoll informazzjoni dwar il-miżuri ta' 
kura ta' wara l-operazzjoni u li tkun 
iffirmata kemm mill-pazjent kif ukoll mill-
kirurgu responsabbli għall-kirurġija.

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni għandha tiġi pprovduta qabel ma l-pazjenti jiddaħħallhom l-apparat biex ikunu 
jistgħu jagħmlu għażliet aktar infurmati u aktar konxji. 

Emenda 8

Proposta għal regolament
Premessa 34

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(34) It-traċċabbiltà tal-apparati mediċi 
permezz ta’ sistema ta’ Identifikazzjoni 
Unika tal-Apparat (UDI) ibbażata fuq il-
gwida internazzjonali, għandha ttejjeb 
sinifikattivament l-effettività tas-sikurezza 
wara t-tqegħid fis-suq tal-apparat mediku 
grazzi għal rappurtar imtejjeb tal-inċidenti, 
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat 
iffukati u monitoraġġ aħjar mill-
awtoritajiet kompetenti. Din għandha tgħin 
ukoll biex jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u biex 
jiġi kkontrollat l-apparat iffalsifikat. L-użu 
tas-sistema UDI għandu jtejjeb ukoll il-
politika tax-xiri u l-immaniġġjar tal-istokk 
mill-isptarijiet.

(34) It-traċċabbiltà tal-apparati mediċi 
permezz ta’ sistema ta’ Identifikazzjoni 
Unika tal-Apparat (UDI) ibbażata fuq il-
gwida internazzjonali, għandha ttejjeb 
sinifikattivament l-effettività tas-sikurezza 
wara t-tqegħid fis-suq tal-apparat mediku 
grazzi għal rappurtar imtejjeb tal-inċidenti, 
azzjonijiet korrettivi dwar l-użu tal-apparat 
iffukati u monitoraġġ aħjar mill-
awtoritajiet kompetenti. Din għandha tgħin 
ukoll biex jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u biex 
jiġi kkontrollat l-apparat iffalsifikat. żu tas-
sistema UDI għandu jtejjeb ukoll il-politika 
tax-xiri u l-immaniġġjar tal-istokk mill-
isptarijiet, u fejn ikun possibbli, is-sistema 
għandha tkun kompatibbli mas-sistemi l-
oħra ta' awtentifikazzjoni li jkunu diġà 
fis-seħħ f'dan it-tip ta' ambjent.
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Emenda 9

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 jabbozzaw 
rapport tal-aspetti tas-sikurezza u l-
prestazzjoni tal-apparat u r-riżultat tal-
evalwazzjoni klinika. Sommarju tar-
rapport tas-sikurezza u l-prestazzjoni
għandu jkun disponibbli għall-pubbliku.

Emenda 10

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.

(42) Għall-apparati mediċi innovattivi ta’ 
riskju għoli, l-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jiġu infurmati, fi stadju bikri, 
dwar l-apparati li huma soġġetti għal 
valutazzjoni tal-konformità u jingħataw id-
dritt, fl-assenza ta’ speċifikazzjoni teknika 
jew linja gwida għat-twettiq ta’ 
valutazzjoni teknika, li jivvalutaw dejta 
klinika u jipproċedu b’valutazzjoni 
xjentifika, 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’ 
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riskju għoli, qabel ma jippreżenta l-
applikazzjoni lill-korp notifikat.

Ġustifikazzjoni

 Għandha tkun prevista valutazzjoni Ewropea u tiġi magħmula sistematika għal apparat 
mediku sensittiv u innovattiv. Ir-riżultat tal-valutazzjoni għandu jkun vinkolanti sabiex jiġi 
ggarantit li ma jikkostitwixxix sempliċi konsultazzjoni. Għalhekk, minħabba valutazzjoni 
negattiva ċertu apparat ma jkunx jista’ jiġi ċċertifikat u introdott fis-suq.

Ladarba tkun kisbet l-esperjenza, il-Kummissjoni, bl-appoġġ ta’ panels ta’ esperti għandha 
tistabbilixxi linji gwida u speċifikazzjonijiet tekniċi komuni indirizzati lill-produtturi u lill-
korpi notifikati dwar valutazzjoni klinika u segwitu wara l-kummerċjalizzazzjoni; dan inaqqas 
progressivament dan il-mekkaniżmu ta’ valutazzjoni Ewropew favur apparati tal-aħjar 
kwalità u innovattivi.

Emenda 11

Proposta għal regolament
Premessa 42a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(42a) Manifatturi ta’ apparati b’riskju 
għoli li jkollhom preokkupazzjonijiet dwar 
il-valutazzjoni xjentifika għandhom 
jingħataw parir għal valutazzjoni xierqa 
tal-konformità tal-apparati tagħhom, 
b’mod partikolari fir-rigward tad-dejta 
klinika meħtieġa għall-valutazzjoni 
klinika. Dan il-parir xjentifiku jista’ jiġi 
pprovdut mill-Bord Xjentifiku 
Konsultattiv jew minn laboratorju ta’ 
referenza tal-UE u jista’ jiġi ppubblikat 
fuq bażi ta’ dejta pubblika.

Ġustifikazzjoni

Dan il-parir għandu partikolarment jgħin lill-produtturi jwettqu valutazzjoni klinika skont l-
iżviluppi l-aktar reċenti u r-rakkomandazzjonijiet l-aktar reċenti mill-grupp ta’ esperti 
Ewropej.

Emenda 12
Proposta għal regolament
Premessa 54a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(54a) Il-manifatturi għandhom 
jirrappurtaw perjodikament dwar apparati 
mediċi kklassifikati bħala klassi III fir-
rigward ta’ dejta rilevanti tal-proporzjon 
bejn ir-riskju u l-benefiċċju u l-
espożizzjoni tal-popolazzjoni sabiex jiġi 
vvalutat jekk hijiex meħtieġa xi azzjoni 
rigward l-apparat mediku kkonċernat.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti fil-qafas tas-sistema ta’ viġilanza li jiġi introdott obbligu għall-manifatturi 
biex jirrappurtaw perjodikament dwar apparat mediku tal-klassi III dwar dejta ta’ sikurezza u 
l-volum tal-bejgħ. 

Emenda 13
Proposta għal regolament
Premessa 56 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(56) Ir-regoli dwar is-sorveljanza tas-suq 
għandhom jiġu inklużi f’dan ir-Regolament 
biex jissaħħu d-drittijiet u l-obbligi tal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali, biex 
jiżguraw il-koordinazzjoni effettiva tal-
attivitajiet tagħhom ta’ sorveljanza tas-suq 
u biex jiċċaraw il-proċeduri applikabbli. 

(56) Ir-regoli dwar is-sorveljanza tas-suq 
għandhom jiġu inklużi f’dan ir-Regolament 
biex jissaħħu d-drittijiet u l-obbligi tal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali, biex 
jiżguraw il-koordinazzjoni effettiva tal-
attivitajiet tagħhom ta’ sorveljanza tas-suq 
u biex jiċċaraw il-proċeduri applikabbli. Il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi b’mod 
ċar il-mod kif għandhom isiru dawn l-
ispezzjonijiet sabiex tiġi żgurata 
implimentazzjoni sħiħa u armonizzata fi 
ħdan l-Unjoni.

Ġustifikazzjoni

rmonizzazzjoni tal-attivitajiet ta’ kontroll tal-awtorità kompetenti hija essenzjali biex is-
sistema ġenerali l-ġdida ssir effiċjenti. Ir-Regolament għandu jispeċifika l-modalitajiet ta’ 
ispezzjoni, ispezzjonijiet addizzjonali tal-UE, mekkaniżmi ta’ kooperazzjoni u l-ħatra ta’ 
spettur fuq il-bażi ta’ linji gwida tal-Kummissjoni.
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Emenda 14
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) 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. Dan il-kumitat ta’ esperti 
għandu jkollu l-appoġġ ta’ Bord 
Xjentifiku Konsultattiv kompost minn 
panels ta’ esperti għal dixxiplini mediċi 
speċifiċi sabiex iwettaq il-valutazzjoni ta’ 
apparat b’riskju għoli u jipprovdi linji 
gwida u speċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
għall-evalwazzjoni klinika.

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni xjentifika tal-MDCG dwar valutazzjoni klinika prevista fl-Artikolu 44 għandha 
tibbaża ruħha fuq bord ta’ esperti. Dawn l-esperti jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ linji 
gwida u speċifikazzjonijiet tekniċi komuni indirizzati lill-manifatturi u lill-korpi akkreditati 
għal valutazzjoni klinika u segwitu ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni sabiex il-prattiki jiġu 
armonizzati.

Emenda 15

Proposta għal regolament
Premessa 64

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-



AD\1000736MT.doc 15/85 PE507.987v07-00

MT

Artikolu 290 tat-TFUE għandha tkun 
delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-
prodotti soġġetti għal dan ir-Regolament 
li huma simili għal apparati mediċi iżda li 
mhux neċessarjament għandhom għan 
mediku; l-adattament tad-definizzjoni ta’ 
nanomaterjali għall-progress tekniku u 
għall-iżviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali; l-adattament għall-
progress tekniku tar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni, tal-elementi li 
għandhom jiġu indirizzati fid-
dokumentazzjoni teknika, tal-kontenut 
minimu tad-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-UE u taċ-ċertifikati maħruġin mill-korpi 
notifikati, tar-rekwiżiti minimi li 
għandhom jintlaħqu mill-korpi notifikati, 
tar-regoli dwar il-klassifikazzjoni, tal-
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità, u 
tad-dokumentazzjoni li għandha tiġi 
preżentata għall-approvazzjoni tal-
investigazzjonijiet kliniċi; it-twaqqif tas-
sistema UDI; informazzjoni li għandha tiġi 
preżentata għar-reġistrazzjoni tal-apparati 
mediċi u ċerti operaturi ekonomiċi; il-livell 
u l-istruttura tat-tariffi għall-ħatra u l-
monitoraġġ tal-korpi notifikati; 
nformazzjoni disponibbli għall-pubbliku 
fir-rigward tal-investigazzjonijiet kliniċi; 
dozzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni għall-
protezzjoni tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-
kompiti tal-laboratorji ta’ referenza tal-
Unjoni Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-
livell u l-istruttura tat-tariffi għall-
opinjonijiet xjentifiċi mogħtija minnhom. 
Huwa ta’ importanza partikolari li l-
Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet 
xierqa waqt ix-xogħol preparatorju tagħha, 
inkluż fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, 
meta tkun qed tħejji u tfassal l-atti delegati, 
għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
għandha tkun ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tar-rekwiżiti minimi li 
għandhom jintlaħqu mill-korpi notifikati, 
tar-regoli dwar il-klassifikazzjoni u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi 
ppreżentata għall-approvazzjoni tal-istudji 
dwar il-prestazzjoni klinika; it-twaqqif tas-
sistema UDI;  l-informazzjoni li għandha 
tiġi preżentata għar-reġistrazzjoni tal-
apparati mediċi u ċerti operaturi 
ekonomiċi; il-livell u l-istruttura tat-tariffi 
għall-ħatra u l-monitoraġġ tal-korpi 
notifikati; l-informazzjoni disponibbli 
għall-pubbliku fir-rigward tal-istudji dwar 
il-prestazzjoni klinika; l-adozzjoni ta’ 
miżuri ta’ prevenzjoni għall-protezzjoni 
tas-saħħa fil-livell tal-UE; u l-kompiti tal-
laboratorji ta’ referenza tal-Unjoni 
Ewropea u l-kriterji tagħhom u l-livell u l-
istruttura tat-tariffi għall-opinjonijiet 
xjentifiċi mogħtija minnhom. Madankollu, 
elementi sostanzjali ta' dan ir-
Regolament, bħar-rekwiżiti ġenerali ta' 
sikurezza u prestazzjoni, l-elementi li 
għandhom jiġu indirizzati fid-
dokumentazzjoni teknika, il-kontenut 
minimu tad-dikjarazzjoni ta' konformità 
tal-Unjoni, il-modifika jew is-
supplimentar tal-proċeduri ta' 
valutazzjoni tal-konformità, għandhom 
jiġu emendati biss permezz tal-proċedura 
leġiżlattiva ordinarja. Huwa ta’ 
importanza partikolari li l-Kummissjoni 
twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt ix-
xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell 
ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qed 
tħejji u tfassal l-atti delegati, għandha 
tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u 
xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Ġustifikazzjoni

Il-partijiet imsemmija huma element essenzjali tal-leġiżlazzjoni u għalhekk, skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat, ma jistgħux jiġu modifikati permezz ta' att delegat.
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Emenda 16
Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 1 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
magħhom għandu jkun hemm konformità 
mill-apparati mediċi u l-aċċessorji tal-
apparati mediċi li jitqiegħdu fis-suq jew 
fis-servizz fl-Unjoni għall-użu mill-
bniedem.

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli li 
magħhom għandu jkun hemm konformità 
mill-apparati mediċi, l-aċċessorji tal-
apparati mediċi u l-apparati assimilati tal-
estetika li jitqiegħdu fis-suq jew fis-servizz 
fl-Unjoni għall-użu mill-bniedem.

Ġustifikazzjoni

Apparati assimilati tal-estetika għandhom ikunu koperti b’mod ċar b’dan ir-Regolament.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Article 2 – paragrafu 1 – subparagraph 1 – punt 1 – inċiż 5 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-prodotti impjantabbli jew prodotti 
invażivi oħra, maħsubin biex jintużaw 
mill-bniedem, li huma elenkati fl-
Anness XV għandhom jitqiesu bħala 
apparati mediċi, sew jekk l-għan maħsub 
għalihom mill-manifattur kien wieħed 
mediku u sew jekk le.

Il-prodotti impjantabbli jew prodotti 
invażivi oħra, kif ukoll prodotti li jużaw 
aġenti fiżiċi, maħsubin biex jintużaw mill-
bniedem, li huma elenkati fuq bażi mhux 
eżawrjenti fl-Anness XV għandhom 
jitqiesu bħala apparati mediċi għall-finijiet 
ta' dan ir-Regolament, sew jekk l-għan 
maħsub għalihom mill-manifattur kien 
wieħed mediku u sew jekk le.

Emenda 18
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) “apparat attiv” ifisser kull apparat, li t-
tħaddim tiegħu jiddependi fuq provvista ta' 

(4) “apparat attiv” ifisser kull apparat, li t-
tħaddim tiegħu jiddependi fuq provvista ta' 
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enerġija elettrika jew kwalunkwe provvista 
ta' enerġija oħra, barra minn dik iġġenerata 
direttament mill-gravità u li jaħdem billi 
jbiddel id-densità ta’ din l-enerġija jew 
jaqlibha.

enerġija elettrika jew kwalunkwe provvista 
ta' enerġija oħra, barra minn dik iġġenerata 
direttament mill-ġisem tal-bniedem jew
mill-gravità u li jaħdem billi jbiddel id-
densità ta’ din l-enerġija jew jaqlibha.

Apparati maħsubin biex jittrażmettu l-
enerġija, sustanzi jew elementi oħra bejn 
apparati mediċi attivi u l-pazjent, mingħajr 
bidliet sinifikanti, ma għandhomx jitqiesu 
bħala apparati attivi.

Apparati maħsubin biex jittrażmettu l-
enerġija, sustanzi jew elementi oħra bejn 
apparati mediċi attivi u l-pazjent, mingħajr 
bidliet sinifikanti, ma għandhomx jitqiesu 
bħala apparati attivi.

Softwer li jista’ jintuża waħdu għandu 
jitqies bħala apparat attiv.

Softwer li jista’ jintuża waħdu għandu 
jitqies bħala apparat attiv.

Ġustifikazzjoni

nerġija ġġenerata mill-ġisem tal-bniedem bil-kemm tista’ tiġi kkunsidrata fl-istess livell tal-
elettriku. Inkella, din id-dispożizzjoni twassal sabiex is-siringi, il-lanzetti jew l-iskarpelli jiġu 
klassifikazzjoni fi klassi ogħla bħala apparati attivi.

Emenda 19

Proposta għal regolament
Article 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 4 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Softwer li jista’ jintuża waħdu għandu 
jitqies bħala apparat attiv.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Minħabba raġunijiet sistematiċi: Is-sentenza "Softwer li jista’ jintuża waħdu għandu jitqies 
bħala apparat attiv" għandha titneħħa mill-Artikolu 2.1 (4) tal-Anness VII, Artikolu 9.

Emenda 20
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) “apparat li jintuża darba” ifisser apparat 
li jkun maħsub biex jintuża fuq pazjent 
individwali waqt proċedura unika.

(8) "apparat b’użu uniku" tfisser apparat li 
jkun maħsub biex jintuża fuq pazjent
individwali waqt proċedura unika u li jkun 
ġie ttestjat u ddimostrat bħala impossibbli 
li jerġa' jintuża. 
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Il-proċedura unika tista’ tinvolvi diversi użi 
jew użu għal tul ta’ żmien fuq l-istess 
pazjent; 

Il-proċedura unika tista’ tinvolvi diversi użi 
jew użu għal tul ta’ żmien fuq l-istess 
pazjent; 

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi għandhom jipprovdu informazzjoni dettaljata li tiġġustifika għaliex apparat 
mediku ma jistax jerġa’ jintuża jew għaliex l-użu mill-ġdid tiegħu jpoġġi fil-periklu s-
sikurezza tal-pazjenti/tal-utenti. Jekk, fuq bażi oġġettiva, l-impossibilità ta’ użu mill-ġdid tkun 
ġiet dimostrata, l-apparat mediku ma għandux jiġi riproċessat. Din id-dispożizzjoni speċifika 
għandha tevita li apparat mediku jiġi ttikettat bħala “li jintuża darba” b’mod eċċessiv u 
tippermetti superviżjoni aħjar tar-riproċessar.

Emenda 21
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) “apparat maħsub biex jintuża darba” 
tfisser apparat li jkun maħsub biex jintuża 
fuq pazjent individwali waqt proċedura 
unika li għaliha l-impossibbiltà ta’ użu 
mill-ġdid ma tkunx intweriet;

Ġustifikazzjoni

B'estensjoni għad-definizzjoni “apparat li jintuża darba”, jekk ma jintweriex li huwa 
impossibbli li apparat jintuża darba jerġa’ jintuża, il-possibbiltà ta' riproċessar għandha 
tibqa’ miftuħa għar-riproċessur jekk tali riproċessar jiġi ppruvat li huwa sikur u f’konformità 
mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15. Informazzjoni dwar it-tikketta u l-informazzjoni fl-
istruzzjonijiet għall-użu (kif stipulata f'Taqsima 19.2 u 19.3 tal-Anness I) għandha tinbidel kif 
xieraq biex tirrifletti d-distinzjoni introdotta bejn apparat "li jintuża darba" u apparat 
“maħsub biex jintuża darba”.

Emenda 22
Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt 8b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) “apparat li jintuża diversi drabi” 
tfisser apparat li jista’ jerġa’ jintuża u li 
għandu jiġi pprovdut b’informazzjoni 
dwar il-proċessi xierqa biex jiġi permess 
użu mill-ġdid, inklużi t-tindif, id-
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diżinfezzjoni, l-imballaġġ u, fejn xieraq, 
il-metodu ta’ sterilizzazzjoni tal-apparat li 
għandu jiġi sterilizzat mill-ġdid, u 
kwalunkwe restrizzjoni fl-ammont ta’ 
drabi li jista’ jerġa’ jintuża;

Ġustifikazzjoni

Għal aktar ċarezza u għall-kuntrarju tal-apparati “maħsuba biex jintużaw darba”, l-apparati 
li ntwera li jistgħu jerġgħu jintużaw għandhom jiġu definiti bħala apprati “li jintużaw diversi 
drabi”. 

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) “evalwazzjoni klinika” ifisser il-
valutazzjoni u l-analiżi tad-dejta klinika 
relatata ma’ apparat, sabiex jiġu vverifikati 
s-sikurezza, il-prestazzjoni u l-effikaċja tal-
apparat meta dan jintuża kif maħsub mill-
manifattur;

(32) “evalwazzjoni klinika” ifisser il-
valutazzjoni u l-analiżi tad-dejta klinika 
relatata ma’ apparat, sabiex jiġu vverifikati 
s-sikurezza, il-prestazzjoni u l-benefiċċji 
kliniċi tal-apparat meta dan jintuża kif 
maħsub mill-manifattur;

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 36a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) "prestazzjoni" tfisser l-abilità ta' 
apparat li jipproduċi l-effett maħsub mill-
manifattur fir-rigward tal-kundizzjoni 
medika, inkluża l-kisba ta' kapaċitajiet 
tekniċi u dikjarazzjonijiet kliniċi;

Emenda 25

Proposta għal regolament
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Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) “sponser” ifisser individwu, 
kumpanija, istituzzjoni jew organizzazzjoni 
li tieħu responsabbiltà għall-bidu u l-
immaniġġjar ta’ investigazzjoni klinika;

(37) “sponser” ifisser individwu, 
kumpanija, istituzzjoni jew organizzazzjoni 
li tieħu responsabbiltà għall-bidu, l-
immaniġġjar jew il-finanzjament ta’ 
investigazzjoni klinika;

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 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) “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, jew informazzjoni mhix 
adegwata mogħtija mill-manifattur;

Emenda 27
Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-Kummissjoni tista’, fuq inizjattiva 
proprja, jew għandha fuq talba ta’ Stat 
Membru, 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-
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Artikolu 88(3). Artikolu 88(3).

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' att 
ta' implimentazzjoni tiddetermina l-istatus 
regolatorju tal-prodotti borderline abbażi 
tal-opinjoni tal-grupp ta' esperti 
multidixxiplinarji tal-UE magħmul minn 
esperti 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 u l-ikel. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Emenda 29

Proposta għal regolament
Artikolu 3 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2 a. Għall-prodotti jew gruppi ta' prodotti 
magħmula minn sustanzi jew 
kombinazzjoni ta' sustanzi li huma 
maħsuba biex jippenetraw il-ġisem, jew 
permezz ta' fetħa fil-ġisem jew mill-wiċċ 
estern tal-ġisem, li kienu kkunsidrati 
bħala apparati mediċi mill-grupp ta' 
esperti multidixxiplinarju, il-Kummissjoni 
għandha, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tiddetermina l-
klassifikazzjoni tar-riskju abbażi tar-
riskju attwali u abbażi ta' evidenza 
xjentifika valida. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
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skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Il-Kummissjoni għandha tingħata s-
setgħa li tadotta atti delegati skont l-
Artikolu 89 li jemendaw jew 
jissupplimentaw, fid-dawl tal-progress 
tekniku u meta jitqiesu l-utenti jew il-
pazjenti fil-mira, ir-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, inkluża l-informazzjoni 
mogħtija mill-manifattur.

imħassar

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 31
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn ma jeżistux standards armonizzati 
jew fejn dawn l-istandards armonizzati 
mhumiex biżżejjed, il-Kummissjoni 
għandu jkollha s-setgħa li tadotta 
speċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
(common technical specifications - CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evalwazzjoni 
klinika u s-segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-
Anness XIII. Is-STK għandhom jiġu 

1. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta speċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
(common technical specifications - CTS) 
fir-rigward tar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni stipulati fl-
Anness I, id-dokumentazzjoni teknika 
stipulata fl-Anness II jew l-evalwazzjoni 
klinika u s-segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni stipulati fl-
Anness XIII. Is-STK għandhom jiġu 
adottati permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
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adottati permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni skont il-proċedura ta’ 
eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

eżami msemmija fl-Artikolu 88(3).

Ġustifikazzjoni

Dan sabiex tiġi żgurata konsistenza mar-Regolament reċenti dwar l-istandardardizzazzjoni 
Ewropea u partikolarment biex jiġi ggarantit l-aħjar użu tal-firxa sħiħa ta’ speċifikazzjonijiet 
tekniċi relevanti. Ara wkoll l-emenda li tintroduċi f'dak ir-rigward subparagrafu 1a (ġdid).

Emenda 32
Proposta għal regolament
Artikolu 7 - paragrafu 1 - subparagrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Meta jiġu adottati s-STK msemmija fil-
paragrafu 1, il-Kummissjoni m'għandhiex 
tfixkel il-koerenza tas-sistema tal-
istandardizzazzjoni Ewropea. Is-CTS 
huma koerenti jekk ma jkunux f’kunflitt 
ma’ standards Ewropej, jiġifieri jkopru 
oqsma fejn ma jeżistux standards 
armonizzati, l-adozzjoni ta’ standards 
Ewropej ġodda ma tkunx prevista fi żmien 
perjodu raġonevoli, fejn standards 
eżistenti ma ġewx assimilati mis-suq jew 
fejn dawn l-istandards m’għadhomx 
validi jew intwera b’mod ċar li huma 
insuffiċjenti skont dejta ta’ viġilanza jew 
sorveljanza, u fejn it-traspożizzjoni tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi f’riżultati ta’ 
standardizzazzjoni Ewropea mhijiex 
prevista fi żmien perjodu raġonevoli.

Ġustifikazzjoni

Dan isir biex tiġi żgurata l-konsistenza mar-Regolament reċenti dwar l-istandardizzazzjoni 
Ewropea u b'mod partikolari biex jiggarantixxi l-aħjar użu tal-firxa sħiħa ta' 
speċifikazzjonijiet tekniċi relevanti.

Emenda 33
Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha tadotta s-CTS 
imsemmija fil-paragrafu 1 wara 
konsultazzjoni mal-MDCG, li għandu 
jinkludi wkoll rappreżentant tal-
organizzazzjonijiet ta’ standardizzazzjoni 
Ewropej.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta l-atti delegati b'konformità mal-
Artikolu 89 filwaqt li temenda jew 
tissupplimenta, fid-dawl tal-progress 
tekniku, l-elementi fid-dokumentazzjoni 
teknika stabbilita fl-Anness II.

imħassar

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifatturi tal-apparati, barra mill-
apparati magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu, għandhom jistabbilixxu u 
jżommu aġġornata proċedura sistematika 
proporzjonata għall-klassi tar-riskju u t-tip 
ta’ apparat, biex jiġbru u jirrevedu l-
esperjenza miksuba mill-apparat tagħhom 
li jkun tqiegħed fis-suq jew iddaħħal fis-

Il-manifatturi tal-apparati, barra mill-
apparati magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu, għandhom jistabbilixxu u 
jżommu aġġornata proċedura sistematika 
proporzjonata għall-klassi tar-riskju u t-tip 
ta’ apparat, biex jiġbru u jirrevedu l-
esperjenza miksuba mill-apparat tagħhom 
li jkun tqiegħed fis-suq jew iddaħħal fis-
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servizz u biex japplikaw kwalunkwe 
azzjoni korrettiva meħtieġa, minn hawn ’il 
quddiem imsejħa “pjan ta' sorveljanza ta' 
wara l-kummerċjalizzazzjoni". Il-pjan ta’ 
sorveljanza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni għandu jistabbilixxi 
l-proċess għall-ġbir, ir-reġistrazzjoni u l-
investigazzjoni tal-ilmenti u r-rapporti 
minn professjonisti tal-kura tas-saħħa, 
pazjenti jew utenti dwar inċidenti suspettati 
relatati ma’ apparat, iż-żamma ta’ reġistru 
ta’ prodotti li ma jkunux konformi u ta’ 
prodotti li jkunu ssejħu lura jew ġew 
irtirati, u jekk jitqies xieraq skont in-natura 
tal-apparat, isiru testijiet fuq kampjun ta’ 
apparati kkumerċjalizzati. Parti mill-pjan 
ta’ sorveljanza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni għandu jkun segwitu 
kliniku ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni, 
skont il-Parti B tal-Anness XIII. Fejn is-
segwitu kliniku ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni jitqies li mhux 
meħtieġ, dan għandu jiġi ġġustifikat u 
dokumentat kif xieraq fil-pjan ta’ 
sorveljanza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni.

servizz u biex japplikaw kwalunkwe 
azzjoni korrettiva meħtieġa, minn hawn ’il 
quddiem imsejħa “pjan ta' sorveljanza ta' 
wara l-kummerċjalizzazzjoni". Il-pjan ta’ 
sorveljanza ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni għandu jistabbilixxi 
l-proċess għall-ġbir, ir-reġistrazzjoni, il-
komunikazzjoni lis-sistema elettronika 
dwar il-viġilanza msemmija fl-Artikolu 62
u l-investigazzjoni tal-ilmenti u r-rapporti 
minn professjonisti tal-kura tas-saħħa, 
pazjenti jew utenti dwar inċidenti suspettati 
relatati ma' apparat, iż-żamma ta' reġistru 
ta' prodotti li ma jkunux konformi u ta' 
prodotti li jkunu ssejħu lura jew tneħħew, u 
jekk jitqies xieraq minħabba n-natura tal-
apparat, isiru testijiet fuq kampjun ta' 
apparat ikkummerċjalizzat. Parti mill-pjan 
ta’ sorveljanza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni għandu jkun segwitu 
kliniku ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni, 
skont il-Parti B tal-Anness XIII.

Fejn is-segwitu kliniku ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni jitqies li mhux 
meħtieġ, dan għandu jiġi ġġustifikat u 
dokumentat kif xieraq fil-pjan ta' 
sorveljanza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni u soġġett għall-
approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.
Madanakollu, din id-deroga ma 
għandhiex tapplika għall-apparati mediċi 
tal-klassi III.

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi kollha ta' apparati tal-klassi III ikkummerċjalizzati għandhom jikkomunikaw l-
inċidenti lis-sistema elettronika biex itejbu s-sorveljanza tal-apparati mediċi. Għall-apparati 
li jappoġġaw jew isostnu l-ħajja, dan huwa essenzjali għad-detenzjoni bikrija tal-avvenimenti 
negattivi u difetti tal-apparat qabel ma popolazzjonijiet kbar ta' pazjenti jkunu ġew esposti. 
Ir-rapportar ċentralizzat huwa wkoll importanti biex itejjeb is-sistemi ta' sorveljanza 
awtomatiċi tal-esperjenza klinika, biex tiġi akkumulata d-dejta meħtieġa għall-gwida tal-kura 
tal-pazjenti kif ukoll il-paragun ta' apparati ġodda ma' prodotti stabbiliti.
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Emenda 36
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
apparat ikun akkumpanjat mill-
informazzjoni li għandha tingħata skont 
it-Taqsima 19 tal-Anness I f’lingwa 
uffiċjali tal-Unjoni, li tinftiehem faċilment 
mill-utent jew il-pazjent fil-mira. Il-
lingwa(i) tal-informazzjoni li għandha 
tingħata mill-manifattur tista’/jistgħu 
tiġi/jiġu determinata(i) mil-liġi tal-Istat 
Membru, fejn l-apparat ikun disponibbli 
għall-utent jew il-pazjent.

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
apparat ikun akkumpanjat mill-
istruzzjonijiet u l-informazzjoni dwar is-
sikurezza li għandhom jingħataw skont it-
Taqsima 19 tal-Anness I f’lingwa li 
tinftiehem faċilment mill-utent jew il-
pazjent fil-mira, kif determinat mill-Istat 
Membru kkonċernat.

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti u l-utenti jridu jiġu pprovduti b'informazzjoni fil-lingwa tagħhom stess.

Emenda 37
Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Il-manifatturi għandhom, b'risposta għal 
talba motivata minn awtorità kompetenti, 
jipprovduha bl-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru 
l-konformità tal-apparat, b'lingwa uffiċjali 
tal-Unjoni li tista' tinftiehem faċilment 
minn dik l-awtorità. Huma għandhom 
jikkooperaw ma' dik l-awtorità, wara talba 
tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni 
korrettiva meħuda biex jiġu eliminati r-
riskji ppreżentati mill-apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq jew fis-servizz. 

9. Il-manifatturi għandhom, b'risposta għal 
talba motivata minn awtorità kompetenti, 
jipprovduha bl-informazzjoni u d-
dokumentazzjoni kollha meħtieġa biex juru 
l-konformità tal-apparat, b'lingwa uffiċjali 
tal-Unjoni li tista' tinftiehem faċilment 
minn dik l-awtorità. Huma għandhom 
jikkooperaw ma' dik l-awtorità, wara talba 
tagħha, fir-rigward ta' kull azzjoni 
korrettiva meħuda biex jiġu eliminati r-
riskji ppreżentati mill-apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq jew fis-servizz. 

Jekk awtorità kompetenti tqis jew ikollha 
raġuni biex temmen li apparat ikun 
ikkawża ħsara, hija għandha tiżgura li l-
utent li potenzjalment saritu ħsara, is-
suċċessur tal-utent fit-titolu, il-kumpanija 
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ta’ assikurazzjoni tal-utent jew partijiet 
terzi oħra affettwati mill-ħsara kkawżata 
lill-utent, jistgħu jitolbu l-informazzjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu mill-
manifattur.

Ġustifikazzjoni

Dritt imsaħħaħ ta’ informazzjoni jelimina r-riskju ta’ nuqqas ta’ informazzjoni relevanti fil-
każ ta’ ħsara.

Emenda 38
Proposta għal regolament
Artikolu 8 - paragrafu 10 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-manifatturi għandu jkollhom 
assikurazzjoni tar-responsabbiltà xierqa li 
tkopri kwalunkwe ħsara li tista' tiġi 
kkawżata mill-apparat tagħhom lill-
pazjenti jew lill-utenti fil-każ tal-mewt jew 
tal-korriment tal-utent jew fil-każ tal-
mewt jew tal-korriment ta' utenti multipli 
minħabba l-użu tal-istess apparat. 

Ġustifikazzjoni

Skont id-Direttiva 85/374/KEE dwar ir-responsabbiltà tal-prodotti, għad m'hemm l-ebda 
obbligu biex tittieħed kopertura tal-assikurazzjoni għal każijiet ta' ħsara. Dan inġustament 
jgħaddi r-riskju ta’ ħsara, kif ukoll ir-riskju ta’ insolvenza tal-produttur, fuq il-pazjenti li 
ssirilhom ħsara minn apparat mediku difettuż u dawk li jħallsu jkunu responsabbli għall-
ispiża tat-trattament. Skont ir-regoli diġà fis-seħħ fil-qasam tal-prodotti mediċinali, il-
manifatturi tal-apparati mediċi għandhom ikunu obbligati wkoll li jieħdu assigurazzjoni fuq 
ir-responsabilità b’somom minimi xierqa għall-kopertura.

Emenda 39
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li jkun inħatar rappreżentant awtorizzat 
skont l-Artikolu 9 mill-manifattur;

(b) li l-manifattur ikun identifikat u li 
jkun inħatar rappreżentant awtorizzat mill-
manifattur skont l-Artikolu 9
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Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-importatur ikun identifika l-manifattur.

Emenda 40
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt fa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) li l-manifattur ikun għamel kopertura 
b’assigurazzjoni fuq ir-responsabilità 
xierqa skont l-Artikolu 8(10), sakemm l-
importatur innifsu jkun jista’ jiżgura 
kopertura suffiċjenti li tikkorrespondi 
mal-istess rekwiżiti. 

Ġustifikazzjoni

mportaturi għandhom jiżguraw li l-manifatturi jissodisfaw l-obbligi tagħhom fir-rigward tal-
assikurazzjoni. 

Emenda 41
Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma’ 
dan ir-Regolament għandhom jinfurmaw 
minnufih lill-manifattur u lir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu u, jekk ikun xieraq, 
jieħdu l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex 
dak l-apparat jinġieb f’konformità, jiġi 
rtirat jew jissejjaħ lura. Meta l-apparat 
jippreżenta riskju, huma għandhom 
jinfurmaw immedjatament ukoll lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
fejn ikunu għamlu l-apparat disponibbli u, 
jekk ikun applikabbli, lill-korp notifikat li 
jkun ħareġ ċertifikat skont l-Artikolu 45 
għall-apparat inkwistjoni, billi jagħtu 
dettalji, partikolarment, dwar in-nuqqas ta’ 
konformità u dwar kull azzjoni korrettiva 

7. importaturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma' dan 
ir-Regolament għandhom jinfurmaw 
minnufih lill-manifattur, u fejn ikun 
applikabbli, lir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu u, jekk ikun xieraq, jiżguraw li l-
azzjoni korrettiva meħtieġa biex dak l-
apparat isir konformi, jiġi rtirat jew 
jissejjaħ lura tittieħed u, jimplimentaw dik 
l-azzjoni. Meta l-apparat jippreżenta riskju, 
huma għandhom jinfurmaw ukoll minnufih 
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri fejn ikunu għamlu l-apparat 
disponibbli u, jekk ikun applikabbli, il-korp 
notifikat li jkun ħareġ ċertifikat skont l-
Artikolu 45 għall-apparat inkwistjoni, billi 
jagħtu dettalji, partikolarment, dwar in-
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meħuda. nuqqas ta’ konformità u dwar kull azzjoni 
korrettiva li jkunu implimentaw. 

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat kwalunkwe tnaqqis ta' informazzjoni u responsabbiltà, il-manifattur jew, fejn 
xieraq, ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu, għandu jkun l-uniku wieħed responsabbli biex 
jittieħdu azzjonijiet korrettivi fuq il-prodott. mportanturi ma għandhom jieħdu l-ebda azzjoni 
korrettiva waħedhom iżda jimplimentaw biss dawn l-azzjonijiet skont id-deċiżjonijiet tal-
manifatturi.

Emenda 42
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Apparati li jintużaw darba u r-riproċessar Apparati maħsuba li jintużaw darba u r-
riproċessar tagħhom

Ġustifikazzjoni

Huma biss l-apparati li għalihom l-impossibilità ta’ riproċessar ma ġietx dimostrata li 
għandhom jiġu riproċessati skont id-dispożizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

Emenda 43
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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.

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika li 
tirriproċessa apparat maħsub 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.

Emenda 44
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 

2.  Apparati maħsuba 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. 

Emenda 45
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 

3. Fil-każ tar-riproċessar ta’ apparati 
maħsuba biex jintużaw darba għal użu 
kritiku, jista’ jitwettaq biss ir-riproċessar li 
hu kkunsidrat sikur skont l-aktar evidenza 
xjentifika reċenti. 

Emenda 46
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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).

4. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti 
delegati, għandha tistabbilixxi u taġġorna 
regolarment lista ta’ kategoriji jew gruppi 
ta’ apparati maħsuba li jintużaw darba
għal użu kritiku li jistgħu jiġu riproċessati 
skont il-paragrafu 3. Dawk l-atti delegati 
għandhom jiġu adottati skont l-
Artikolu 89.

Emenda 47

Proposta għal regolament
Artikolu 15 - paragrafu 4a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi linji 
gwida prattiċi u standards tal-UE biex 
tiżgura l-ipproċessar mill-ġdid sikur tal-
apparati mediċi b'użu uniku li 
jiggarantixxu tal-anqas l-istess livell ta' 
sikurezza u prestazzjoni b'paragun mal-
apparat oriġinali. Meta tagħmel dan, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li dawn l-
istandards ikunu konsistenti mal-evidenza 
xjentifka l-aktar riċenti, l-istandards tal-
ISO rilevanti jew standards tekniċi 
internazzjonali oħra adottati minn 
organizzazzjonijiet li jistabbilixxu l-
istandards rikonoxxuti b'mod 
internazzjonali, sakemm dawn 
jiggarantixxu tal-anqas l-istess livell ta' 
sikurezza u prestazzjoni bħall-istandards 
tal-ISO.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Emenda 48
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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. 

sem u l-indirizz tal-manifattur tal-apparat 
oriġinali maħsub li jintuża darba ma 
għandhomx ikomplu jitpoġġew fuq it-
tikketta, iżda għandhom jissemmew fl-
istruzzjonijiet dwar l-użu tal-apparat 
riproċessat. 

Emenda 49
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6 – punt a
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(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; 

(a) ir-riproċessar ta’ apparati maħsuba li 
jintużaw darba u t-trasferiment ta’ apparati 
maħsuba li jintużaw darba lejn Stat 
Membru ieħor jew lejn pajjiż terz biex isir 
ir-riproċessar tagħhom; 

Emenda 50
Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) id-disponibbiltà tal-apparati li jintużaw 
darba u li jiġi riproċessati.

(b) id-disponibbiltà tal-apparati maħsuba li 
jintużaw darba u li jiġi riproċessati.

Emenda 51

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-manifattur ta’ apparat impjantabbli 
għandu jipprovdi, flimkien mal-apparat, 
karta dwar il-proteżi li għandha tkun 
disponibbli għall-pazjent partikolari jkun 
ġie impjantat b’apparat.

1. Il-manifattur ta’ apparat impjantabbli, 
ippakkjat b'mod sterili għandu jagħmel 
disponibbli minn qabel lill-professjonist 
tas-saħħa jew fejn relevanti, lill-pazjent 
partikolari li jkun se jiġi impjantat bl-
apparat, l-informazzjoni li għandha tiġi 
inkluża f’passaport dwar il-proteżi jew 
f'karta dwar il-proteżi.

Emenda 52

Proposta għal regolament
Artikolu 16 - paragrafu 1 - subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impjanti li ġejjin huma esklużi minn 
dan l-obbligu: punti, staples, impjanti 
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dentali, viti jew pjanċi.

Emenda 53

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni, regolarment 
taġġorna l-lista ta' apparati impjantabbli 
li m'għandhomx jissodisfaw dan l-
obbligu. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Emenda 54

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt ca (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) deskrizzjoni qasira tal-karatteristiċi 
tal-apparati, inklużi l-materjali użati;

Emenda 55

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt cb (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(cb) avvenimenti negattivi potenzjali li 
jistgħu jseħħu abbażi tad-dejta mill-
evalwazzjoni u l-investigazzjoni klinika.
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Emenda 56

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa li tadotta l-atti delegati 
b'konformità mal-Artikolu 89 filwaqt li 
temenda jew tissupplimenta l-kontenut 
minimu tad-dikjarazzjoni ta’ konformità 
tal-UE stabbilita fl-Anness III, fid-dawl 
tal-progress tekniku.

imħassar

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 57
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika li 
tagħmel disponibbli fis-suq oġġett maħsub 
speċifikament biex jissostitwixxi parti jew 
komponent integrali identika jew simili 
minn apparat li tkun difettuża jew mikula 
bl-użu sabiex tinżamm jew tiġi stabbilita 
mill-ġdid il-funzjoni tal-apparat mingħajr 
ma tinbidel b'mod sinifikanti l-
prestazzjoni tiegħu jew il-karatteristiċi 
tiegħu, għandha tiżgura li l-oġġett ma 
jaffettwax b'mod avvers is-sikurezza u l-
prestazzjoni tal-apparat. Għandha tinżamm 
evidenza ta’ sostenn disponibbli għall-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri. 

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika li 
tagħmel disponibbli fis-suq oġġett maħsub 
speċifikament biex jissostitwixxi parti jew 
komponent integrali identika jew simili 
minn apparat li tkun difettuża jew mikula 
bl-użu sabiex tinżamm jew tiġi stabbilita 
mill-ġdid il-funzjoni tal-apparat mingħajr 
ma tinbidel il-prestazzjoni tiegħu jew il-
karatteristiċi tiegħu, għandha tiżgura li l-
oġġett ma jaffettwax b'mod avvers is-
sikurezza u l-prestazzjoni tal-apparat. 
Għandha tinżamm evidenza ta’ sostenn 
disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri. 

Ġustifikazzjoni

It-terminu”sinifikanti” jista’ jwassal għal interpretazzjonijiet li jvarjaw tal-fatti u, minħabba 
l-indeterminatezza, għal implimentazzjoni inkoerenti tar-rekwiżiti. Tibdil għal jew fil-fatturi 
ta' prestazzjoni u sigurtà għandhom taħt iċ-ċirkustanzi kollha jwasslu għal klassifikazzjoni 
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tal-artikolu bħala apparat mediku ġdid.

Emenda 58

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika li 
tagħmel disponibbli fis-suq oġġett maħsub 
speċifikament biex jissostitwixxi parti jew 
komponent integrali identika jew simili 
minn apparat li tkun difettuża jew mikula 
bl-użu sabiex tinżamm jew tiġi stabbilita 
mill-ġdid il-funzjoni tal-apparat mingħajr 
ma tinbidel b'mod sinifikanti l-prestazzjoni 
tiegħu jew il-karatteristiċi tiegħu, għandha 
tiżgura li l-oġġett ma jaffettwax b'mod 
avvers is-sikurezza u l-prestazzjoni tal-
apparat. Għandha tinżamm evidenza ta’ 
sostenn disponibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri.

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika li 
tagħmel disponibbli fis-suq oġġett maħsub 
speċifikament biex jissostitwixxi parti jew 
komponent integrali identika jew simili 
minn apparat li tkun difettuża jew mikula 
bl-użu sabiex tinżamm jew tiġi stabbilita 
mill-ġdid il-funzjoni tal-apparat mingħajr 
ma tinbidel b'mod sinifikanti l-prestazzjoni 
tiegħu jew il-karatteristiċi tiegħu, għandha 
tiżgura li l-oġġett ma jaffettwax b'mod 
avvers is-sikurezza u l-prestazzjoni tal-
apparat. Meta l-artikolu huwa parti minn 
apparat impjantabbli, il-persuna fiżika 
jew ġuridika li tagħmlu disponibbli fis-suq 
għandha tikkoopera mal-manifattur tal-
apparat biex tiżgura l-kompatibilità tiegħu 
mal-parti funzjonali tal-apparat sabiex 
jiġi evitat il-bdil tal-apparat kollu u l-
konsegwenzi tiegħu għas-sikurezza tal-
pazjent. Għandha tinżamm evidenza ta’ 
sostenn disponibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri.

Emenda 59
Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Oġġett li jkun maħsub speċifikament 
biex jissostitwixxi parti jew komponent 
minn apparat u li jibiddel b’mod sinifikanti 
l-prestazzjoni jew il-karatteristiċi ta’ 
sikurezza tal-apparat, għandu jitqies bħala 
apparat.

2. Oġġett li jkun maħsub speċifikament 
biex jissostitwixxi parti jew komponent ta' 
apparat u li jbiddel il-prestazzjoni jew il-
karatteristiċi ta’ sikurezza tal-apparat, 
għandu jitqies bħala apparat u għandu 
jissodisfa r-rekwiżiti stipulati f'dan ir-
Regolament.
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Ġustifikazzjoni

It-terminu”sinifikanti” jista’ jwassal għal interpretazzjonijiet li jvarjaw tal-fatti u, minħabba 
l-indeterminatezza, għal implimentazzjoni inkoerenti tar-rekwiżiti. Tibdil għal jew fil-fatturi 
ta' prestazzjoni u sigurtà għandhom taħt iċ-ċirkustanzi kollha jwasslu għal klassifikazzjoni 
tal-artikolu bħala apparat mediku ġdid.

Emenda 60

Proposta għal regolament
Artikolu 21 - paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika li ttejjeb apparat skont id-
dispożizzjonijiet stabbiliti mill-manifattur 
tal-apparat għandha tiżgura li t-titjib ma 
jaffettwax b'mod negattiv is-sikurezza u l-
prestazzjoni.

Emenda 61

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Kwalunkwe persuna fiżika jew 
ġuridika li ttejjeb apparat jew fin-nuqqas 
ta' dispożizzjonijiet stabbiliti b'mod 
formali mill-manifattur tal-apparat jew 
fin-nuqqas ta' kunsiderazzjoni jew ksur 
ta' dawn id-dispożizzjonijiet biex ikun 
adattat għall-użu addizzjonali fl-Unjoni 
għandha titqies bħala l-manifattur tal-
apparat imtejjeb u għandha tieħu r-
responsabilitajiet li jkunu soġġetti 
għalihom il-manifatturi kif stabbilit f'dan 
ir-Regolament.
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Emenda 62

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Hi għandha tiġi aġġornata bir-
riżultati tar-rapport ta' evalwazzjoni ta' 
segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni msemmi fit-
Taqsima 3 tal-Parti B tal-Anness XIII.

Emenda 63

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-interess leġittimu fil-protezzjoni ta’ 
informazzjoni sensittiva kummerċjalment;

(b) nteress leġittimu fil-protezzjoni ta’ 
informazzjoni sensittiva kummerċjalment 
sakemm ma jkunx ta' kunflitt mal-
protezzjoni tas-saħħa pubblika;

Emenda 64

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 8 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-kompatibbiltà ma' sistemi oħra ta' 
traċċabbiltà użati minn partijiet 
interessati ta' apparat mediku. 

Emenda 65

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Qabel ma apparat, barra minn apparat 
magħmul għall-esiġenzi ta’ individwu jew 
apparat ta’ investigazzjoni, jitqiegħed fis-
suq il-manifattur jew ir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu għandu jdaħħal fis-
sistema elettronika l-informazzjoni 
msemmija fil-paragrafu 1. Għandu jiġi 
żgurat li apparti r-reġistrazzjoni Ewropea 
ma tistax tintalab reġistrazzjoni oħra 
nazzjonali fi Stati Membri individwali.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li apparti r-reġistrazzjoni Ewropea ma tistax tintalab reġistrazzjoni oħra 
nazzjonali f'pajjiżi tal-UE individwali.

Emenda 66
Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Fil-każ ta’ apparati klassifikati fil-klassi 
III u apparati impjantabbli, barra minn 
dawk magħmula għall-esiġenzi ta’ 
individwu jew apparati ta’ investigazzjoni, 
il-manifattur għandu jħejji sommarju tas-
sikurezza u l-prestazzjoni klinika u għandu 
jaġġornah bil-konklużjonijiet tar-rapport 
ta’ segwitu tal-evalwazzjoni klinika wara 
l-kummerċjalizzazzjoni msemmija fil-
punt 3 tal-Parti B tal-Anness XIII. Dan 
għandu jinkiteb b'tali mod li jkun ċar għall-
użu intiż u bil-lingwa tal-pajjiż fejn l-
apparat mediku jitqiegħed disponibbli fis-
suq. 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 
dak il-korp.
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Ġustifikazzjoni

Is-segwitu kliniku ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni għandu jkun trasparenti għall-
professjonisti tas-saħħa u l-pazjenti sabiex ikun jista’ jsir skrutinju. Ir-riżultati ta’ dan is-
segwitu jistgħu jiddaħħlu fis-sommarji pubbliċi ta’ informazzjoni dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni. 

Dan id-dokument għandu jkun disponibbli pubblikament u miktub b’lingwa li tinftiehem 
faċilment mill-utenti/mill-pazjenti u mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa. 

Emenda 67

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. stati 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. stati 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. 
Abbażi ta' dan l-iskambju ta' 
informazzjoni u l-aħjar prattiki stabbiliti 
fl-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha 
tiddefinixxi, fi żmien sentejn wara d-dħul 
fis-seħħ ta' dan ir-Regolament, linji gwida 
għall-proċeduri għall-valutazzjoni, in-
nomina u n-notifika ta' korpi ta' 
valutazzjoni tal-konformità u għall-
monitoraġġ ta' korpi notifikati li 
għandhom jitwettqu mill-awtoritajiet 
nazzjonali kkonċernati.

Emenda 68
Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-korpi notifikati għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti organizzazzjonali u dawk 
ġenerali u l-ġestjoni tal-kwalità, ir-

1. Il-korpi notifikati għandhom jissodisfaw 
ir-rekwiżiti organizzazzjonali u dawk 
ġenerali u l-ġestjoni tal-kwalità, ir-
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rekwiżiti tar-riżorsi u tal-proċess li huma 
neċessarji għat-twettiq tal-kompiti tagħhom 
li għalihom jinħatru skont dan ir-
Regolament. Ir-rekwiżiti minimi li 
għandhom jiġu ssodisfati mill-korpi 
notifikati huma stipulati fl-Anness VI. 

rekwiżiti tar-riżorsi u tal-proċess li huma 
neċessarji għat-twettiq tal-kompiti tagħhom 
li għalihom jinħatru skont dan ir-
Regolament. Ir-rekwiżiti li għandhom jiġu 
ssodisfati mill-korpi notifikati huma 
stipulati fl-Anness VI. 

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu żgurati rekwiżiti ugwali għall-korpi notifikati fl-Istati Membri kollha u biex jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ġusti u uniformi, it-terminu “minimu” għandu jitħassar.

Emenda 69

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 70

Proposta għal regolament
Artikolu 30 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1 a. Is-subkuntrattar għandu jkun limitat 
għal kompiti speċifiċi biss marbuta mal-
valutazzjoni ta' konformità u l-ħtieġa 
għas-subkuntrattar ta' dawn il-kompiti 
għandha tkun iġġustifikata kif xieraq 
mill-awtorità nazzjonali.
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Emenda 71

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Is-sussidjarji tal-korp tal-valutazzjoni 
tal-konformità applikant li huma involuti 
fil-proċess tal-valutazzjoni tal-konformità, 
partikolarment dawk li jinsabu f'pajjiżi 
terzi, għandhom ikunu soġġetti għall-
applikazzjoni għall-mekkaniżmu ta' 
notifika u l-valutazzjoni tiegħu kif 
imsemmi fl-Artikolu 32.

Emenda 72

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. stati Membri jistgħu jinnotifikaw biss 
lill-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità li 
jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI u li jkunu għaddew b'suċċess 
valutazzjoni inizjali mwettqa mit-tim 
konġunt tal-valutazzjoni skont l-
Artikolu 32(3).

Emenda 73
Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

In-notifika għandha, jekk ikun meħtieġ, tispeċifika liema klassi ta’ apparati mediċi l-korpi 
notifikati jistgħu jivvalutaw. Ċerti apparati mediċi ta’ riskju għoli għandhom jiġu vvalutati 
mill-korpi notifikati li jissodisfaw rekwiżiti speċifiċi stipulati mill-KE permezz ta’ att ta’ 
implimentazzjoni.

Emenda 74
Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi lista' ta' 
kodiċijiet u t-tipi korrispondenti ta' apparat 
biex tiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni 
tal-ħatra tal-korpi notifikati li l-Istati 
Membri għandhom jindikaw fin-notifika 
tagħhom. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu applikati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 88(2).

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi lista' ta' 
kodiċijiet u l-klassijiet tar-riskju u t-tipi 
korrispondenti ta' apparati biex tiddefinixxi 
l-kamp ta' applikazzjoni tal-ħatra tal-korpi 
notifikati, li l-Istati Membri għandhom 
jindikaw fin-notifika tagħhom. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
applikati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 88(2).

Emenda 75

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

il-konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI.

Emenda 76

Proposta għal regolament
Artikolu 37 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-
każijiet kollha fejn ikun inġieb xi tħassib 
għall-attenzjoni tagħha fir-rigward tal-
konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI jew il-
qadi tal-obbligi li għalihom ikun soġġett. 
Hija tista’ tibda wkoll investigazzjonijiet 
bħal dawn fuq inizjattiva tagħha stess.

1. Il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-
każijiet kollha fejn ikun inġieb xi tħassib 
għall-attenzjoni tagħha fir-rigward tal-
konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI jew il-
qadi tal-obbligi li għalihom ikun soġġett. 
Hija tista’ tibda wkoll investigazzjonijiet 
bħal dawn fuq inizjattiva tagħha stess, 
inkluża l-ispezzjoni mhux avżata tal-korp 
notifikat minn tim ta’ valutazzjoni 
konġunta li l-għamla tiegħu tissodisfa l-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 32(3).

Emenda 77

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Tal-anqas 14-il jum qabel kwalunkwe 
deċiżjoni, l-awtorità kompetenti għandha 
tinnotifika lill-MDCG u lill-Kummissjoni 
bid-deċiżjoni prevista tagħha. Id-deċiżjoni 
aħħarija għandu tkun disponibbli 
pubblikament fil-Eudamed.

Emenda 78
Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni attwali tal-Artikolu 41 ma tinkludix proċedura ċara għal każijiet ta’ valutazzjoni 
differenti ta’ apparat mediku minn awtoritajiet kompetenti differenti. F’tali każijiet, il-
Kummissjoni għandha finalment tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni ta’ regola speċifika relatata 
ma’ apparat partikolari biex tiżgura implimentazzjoni uniformi mal-Ewropa kollha.

Emenda 79
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Għal apparati tal-klassi III, valutazzjoni ta’ konformità abbażi ta’ assigurazzjoni ta’ kwalità 
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u eżami tad-disinn tista’ ma tkunx biżżejjed. Permezz tal-introduzzjoni ta’ eżami tat-tip tal-UE 
bħala proċedura obbligatorja, l-approċċ tal-ittestjar relatat mal-prodott tal-apparati mediċi 
(‘hands-on-product’) qed jisaħħaħ.

Emenda 80

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 10 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 81
Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 10 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

In-numru ta’ spezzjonijiet għall-għarrieda fit-Taqsima 4.4 tal-Anness VIII għandu jiġi definit 
b’mod ċar, sabiex il-kontrolli neċessarji jissaħħu u biex jiġi garantit li l-ispezzjonijiet għall-
għarrieda jkunu fl-istess livell u bl-istess frekwenza fl-Istati Membri kollha. Għalhekk, 
spezzjonijiet għal għarrieda għandhom isiru tal-inqas darba f'ċiklu ta' ċertifikazzjoni u għal 
kull manifattur u grupp ta' apparat ġeneriku. Minħabba l-importanza vitali ta' dan l-
istrument, il-kamp ta' applikazzjoni u l-proċeduri tal-ispezzjonijiet għal għarrieda għandhom 
jiġu ddikjarati fir-Regolament innifsu minflok f'regoli downstream bħal att ta' 
implimentazzjoni.
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Emenda 82

Proposta għal regolament
Artikolu 42 - paragrafu 10 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. Spezzjonijiet għall-għarrieda jistgħu 
jitqiesu, f'termini tan-natura u l-kamp ta' 
applikazzjoni tagħhom, bħala spezzjonijiet 
regolari, u jingħata kumpens tal-ispejjeż 
imġarrba mill-operaturi ekonomiċi 
minħabba l-ispezzjonijiet mhux avżati, 
dment li waqt dawn l-ispezzjonijiet mhux 
avżati ma tinstab l-ebda non-konformità 
sinifikanti. Meta jiġu ordnati u jitwettqu 
spezzjonijiet mhux avżati, għandu jitqies 
f'kull mument il-prinċipju tal-
proporzjonalità, b'kunsiderazzjoni xierqa, 
b'mod partikulari, tal-potenzjal tar-riskju 
ta' kull prodott individwali.

Emenda 83

Proposta għal regolament
Artikolu 42 – paragrafu 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Ġustifikazzjoni

Id-deskrizzjoni tal-proċeduri ta' valutazzjoni tal-konformità tikkostitwixxi element essenzjali 
tal-leġiżlazzjoni u għalhekk, skont l-Artikolu 290 tat-Trattat, ma tistax tiġi mmodifikata 
permezz ta' att iddelegat.
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Emenda 84
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 
tal-konformità, il-proċeduri ta’ valutazzjoni 
tal-konformità u l-apparat inkwistjoni. 
Applikazzjoni ma tistax tkun ippreżentata 
b’mod parallel għand aktar minn korp 
notifikat wieħed għall-istess attività ta’ 
valutazzjoni tal-konformità. 

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

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata kwalunkwe interpretazzjoni diverġenti, din id-dispożizzjoni għandha tiġi 
ċċarata.

Emenda 85
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Mekkaniżmu għall-iskrutinju ta’ ċerti 
valutazzjonijiet tal-konformità

Valutazzjoni xjentifika pprovduta mill-
MDCG

Ġustifikazzjoni

 Għandha tkun prevista valutazzjoni Ewropea u magħmula sistematika għal apparat mediku 
sensittiv u innovattiv. Ir-riżultat tal-valutazzjoni għandu jkun vinkolanti sabiex jiġi ggarantit 
li ma jikkostitwixxix sempliċi konsultazzjoni. Għalhekk, minħabba valutazzjoni negattiva ċertu 
apparat ma jkunx jista’ jiġi ċċertifikat u introdott fis-suq.

Ladarba tkun kisbet l-esperjenza, il-Kummissjoni, bl-appoġġ ta’ panels ta’ esperti għandha 
tistabbilixxi linji gwida u speċifikazzjonijiet tekniċi komuni indirizzati lill-produtturi u lill-
korpi notifikati dwar valutazzjoni klinika u segwitu wara l-kummerċjalizzazzjoni; dan inaqqas 
progressivament dan il-mekkaniżmu ta’ valutazzjoni Ewropew għall-apparati tal-aħjar 
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kwalità u innovattivi.

Emenda 86
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 1 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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

Emenda 87
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 88
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Emenda 89
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 3 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-MDCG jista’ jibgħat kummenti dwar 3. Il-valutazzjoni xjentifika tal-MDCG 



PE507.987v07-00 50/85 AD\1000736MT.doc

MT

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 fil-bini tal-manifattur. Sakemm 
tintbagħat l-inforamzzjoni addizzjonali 
mitluba, il-perjodu għall-kummenti 
msemmi fl-ewwel sentenza ta' dan is-
sottoparagrafu għandu jiġi sospiż. It-
talbiet sussegwenti għal informazzjoni 
addizzjonali mill-MDCG ma għandhomx 
jissospendu l-perjodu għas-sottomissjoni 
tal-kummenti.

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

Emenda 90
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 4 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. Fil-każ ta’ valutazzjoni xjentifika 
favorevoli, il-korp notifikat jista’ 
jipproċedi biċ-ċertifikazzjoni. 
Madankollu, jekk il-valutazzjoni 
xjentifika favorevoli hija dipendenti fuq l-
applikazzjoni ta’ miżuri xjentifiċi 
(eżempju. l-adattament tal-pjan ta’ 
segwitu kliniku ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni 
b’limitu ta’ żmien), il-korp notifikat 
għandu joħroġ iċ-ċertifikat ta’ konformità 
biss bil-kundizzjoni li dawn il-miżuri jiġu 
implimentati.
Fil-każ ta' valutazzjoni xjentifika mhux 
favorevoli, il-korp notifikat ma għandux 
joħroġ iċ-ċertifikat ta’ konformità. 
Madankollu, il-korp notifikat jista’ 
jissottometti informazzjoni ġdida bħala 
tweġiba għall-ispjegazzjoni inkluża fil-
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valutazzjoni xjentifika tal-MDCG. 
Fuq talba tal-manifattur, il-Kummissjoni 
għandha torganizza seduta ta’ smigħ li 
tippermetti diskussjoni fuq bażi xjentifika 
għall-valutazzjoni xjentifika mhux 
favorevoli u kwalunkwe azzjoni li l-
manifattur jista’ jieħu jew dejta li tista’ 
tiġi sottomessa biex jiġi indirizzat it-
tħassib tal-MDCG.

Emenda 91
Proposta għal regolament
Artikolu 44 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Fejn jitqies meħtieġ għall-protezzjoni tas-
sikurezza tal-pazjenti u tas-saħħa pubblika, 
il-Kummissjoni tista’ tiddetermina permezz 
ta’ atti ta’ implimentazzjoni, apparati
speċifiċi jew gruppi ta’ apparati, barra mill-
apparati msemmija fil-paragrafu 1, 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).

Emenda 92
Proposta għal regolament
Artikolu 44 - paragrafu 5 - subparagrafu 2 - punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) kemm ikun ġdid l-apparat jew it-
teknoloġija li fuqha jkun ibbażat u l-
impatt kliniku jew pubbliku sinifikanti 
tiegħu;

a) novità teknoloġika jew użu terapewtiku 
ġdid, li jista’ jkollhom impatt kliniku jew 
pubbliku sinifikanti fuq is-saħħa pubblika; 

Emenda 93
Proposta għal regolament
Artikolu 44a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44a

Notifika qabel il-kummerċjalizzazzjoni

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

Ġustifikazzjoni

In-notifika ta’ qabel il-kummerċjalizzazzjoni kif previst fl-Artikolu 44 (1) u (5), l-ewwel 
subparagrafu tal-proposta tal-Kummissjoni għandha tinżamm f’Artikolu ġdid sabiex il-
Kummissjoni jkollha tagħrif dwar is-suq u tkun tista’ tissorveljah.

Emenda 94

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn it-turija tal-konformità mar- 3. Ħlief għall-apparati tal-Klassi III, fejn 
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rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni fuq bażi tad-dejta klinika 
titqies li mhix xierqa, għandha tingħata 
ġustifikazzjoni adegwata għal kull 
eċċezzjoni bħal din fuq bażi tar-riżultati 
tal-immaniġġjar tar-riskju tal-manifattur u 
fuq il-kunsiderazzjoni tal-ispeċifiċitajiet 
tal-interazzjoni bejn l-apparat u l-ġisem tal-
bniedem, il-prestazzjonijiet kliniċi 
maħsuba u d-dikjarazzjonijiet tal-
manifattur. degwatezza tat-turija tal-
konformità mar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u tal-prestazzjoni fuq bażi biss 
tar-riżultati ta’ metodi ta’ ttestjar mhux 
kliniċi, inkluża l-evalwazzjoni tal-
prestazzjoni, it-testijiet ta’ qabel il-
produzzjoni u l-evalwazzjoni preklinika, 
għandha tkun sostanzjata kif xieraq fid-
dokumentazzjoni teknika msemmija fl-
Anness II.

it-turija tal-konformità mar-rekwiżiti 
ġenerali tas-sikurezza u l-prestazzjoni fuq 
bażi tad-dejta klinika titqies li mhix xierqa, 
għandha tingħata ġustifikazzjoni adegwata 
għal kull eċċezzjoni bħal din fuq bażi tar-
riżultati tal-immaniġġjar tar-riskju tal-
manifattur u fuq il-kunsiderazzjoni tal-
ispeċifiċitajiet tal-interazzjoni bejn l-
apparat u l-ġisem tal-bniedem, il-
prestazzjonijiet kliniċi maħsuba u d-
dikjarazzjonijiet tal-manifattur. degwatezza 
tat-turija tal-konformità mar-rekwiżiti 
ġenerali tas-sikurezza u tal-prestazzjoni fuq 
bażi biss tar-riżultati ta’ metodi ta’ ttestjar 
mhux kliniċi, inkluża l-evalwazzjoni tal-
prestazzjoni, it-testijiet ta’ qabel il-
produzzjoni u l-evalwazzjoni preklinika, 
għandha tkun sostanzjata kif xieraq fid-
dokumentazzjoni teknika msemmija fl-
Anness II. 

Eżenzjoni mit-turija tal-konformità mar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni fuq bażi tad-dejta klinika 
skont l-ewwel subparagrafu għandhom 
ikunu suġġetti għal approvazzjoni minn
qabel mill-awtorità kompetenti.

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat li jkun hemm loop hole li tippermetti derogi faċli mill-valutazzjonijiet kimiċi, 
b'mod partikulari fir-rigward tal-apparati ta' riskju għoli.

Emenda 95

Proposta għal regolament
Artikolu 49 - paragrafu 5 - subparagrafu 1a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-apparati kklassifikati bħala 
Klassi III u għall-apparati impjantabbli, 
is-sommarju tas-sikurezza u l-prestazzjoni 
klinika msemmi fl-Artikolu 26(1) għandu 
jkun aġġornat tal-anqas kull sena 
b'rapporti tal-evalwazzjoni klinika.
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Emenda 96

Proposta għal regolament
Artikolu 50 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-investigazzjonijiet kliniċi għandhom 
ikunu soġġetti għall-Artikoli 50 sa 60 u l-
Anness XIV jekk jitwettqu għal raġuni 
waħda jew aktar minn dawn:

1. Investigazzjonijiet kliniċi, kemm jekk 
jitwettqu bil-għan tat-tqegħid fis-suq ta' 
apparat mediku jew għall-finijiet ta' 
studju ta' wara l-kummerċjalizzazzjoni, 
għandhom ikunu soġġetti għall-Artikoli 50 
sa 60 u l-Anness XIV jekk jitwettqu għal 
raġuni waħda jew aktar minn dawn:

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jkun iggarantit l-istess livell ta' standards ta' kwalità u prinċipji etiċi.

Emenda 97

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 stati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni ma 
jkollhomx kunflitti ta’ interess u li jkunu 
indipendenti mill-isponser, mill-istituzzjoni 
tas-sit(i) tal-investigazzjoni u mill-
investigaturi involuti, u barra minn hekk 
ma jkollhomx influwenzi żejda oħra.

stati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni ma 
jkollhomx kunflitti ta’ interess u li jkunu 
indipendenti mill-isponser, mill-istituzzjoni 
tas-sit(i) tal-investigazzjoni u mill-
investigaturi involuti, u barra minn hekk 
ma jkollhomx influwenzi żejda oħra. L-
Istat Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b’mod konġunt minn 
għadd raġonevoli ta’ persuni li 
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa. Fil-valutazzjoni, 
għandha titqies l-opinjoni ta’ mill-inqas 
persuna waħda li l-qasam ta’ interess 
prinċipali tagħha ma jkunx xjentifiku. 
Għandha titqies l-opinjoni ta’ mill-inqas 
pazjent wieħed. It-twettiq tal-
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investigazzjoni klinika għandu jkun 
suġġett għal opinjoni pożittiva tal-Kumitat 
Etiku responsabbli.

Emenda 98

Proposta għal regolament
Artikolu 52 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) il-protezzjoni ta’ informazzjoni 
sensittiva kummerċjalment; id-dejta dwar 
riżultati negattivi u dwar is-sikurezza 
m'għandhomx jitqiesu bħala 
informazzjoni kummerċjalment sensittiva;

Emenda 99

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) ir-rapport dwar l-investigazzjoni 
klinika msemmi fl-Anness XIV. 

Emenda 100

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-

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-
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Artikolu 52, l-informazzjoni miġbura u 
proċessata fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-Istati Membri u 
għall-Kummissjoni.

Artikolu 52 u fil-punt (d) tal-
Artikolu 53(1) li għandha tkun 
pubblikament aċċessibbli, l-informazzjoni 
miġbura u proċessata fis-sistema 
elettronika għandha tkun aċċessibbli biss 
għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni. 
Id-dejta klinika miġbura matul l-
investigazzjoni msemmija fl-Anness XIV 
punt (2.7) għandha ssir aċċessibbli, fuq 
talba u fi żmien 20 jum, għall-
professjonisti tas-saħħa u s-soċjetajiet 
mediċi indipendenti. Ftehim ta' 
nondivulgazzjoni li jkopri d-dejta klinika 
jista' jintalab.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' trasparenza u saħħa pubblika. M'hemm l-ebda raġuni biex ma jitħalliex l-
aċċess għad-dejta dwar riżultati kliniċi negattivi għall-pubbliku u għall-akkademiċi 
indipendenti.

Emenda 101

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 89, 
biex tiddetermina r-rekwiżiti tekniċi u l-
parametri biex tippermetti l-
interoperabbiltà mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem 
stabbilita bir-Regolament (UE) Nru 
[…/…].
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Emenda 102

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-isponser jista’ jimplimenta l-modifiki 
msemmija fil-paragrafu 1, l-aktar kmieni 
30 jum wara n-notifika, sakemm l-Istat 
Membru konċernat ma jkunx innotifika lill-
isponser bir-rifjut tagħha fuq bażi ta’ 
konsiderazzjonijiet għas-saħħa pubblika, 
is-sikurezza tal-pazjenti jew il-politika 
pubblika.

2. sponser jista’ jimplimenta l-modifiki 
msemmija fil-paragrafu 1, l-aktar kmieni 
30 jum wara n-notifika, sakemm l-Istat 
Membru konċernat ma jkunx innotifika lill-
isponser bir-rifjut tiegħu, li jkun 
debitament iġġustifikat.

Ġustifikazzjoni

Il-limitazzjoni tar-raġunijiet għar-rifjut, kif propost fit-test oriġinali, teskludi b'mod żbaljat 
aspetti bħal dejta li ma tkunx relevanti jew b'saħħitha biżżejjed u kunsiderazzjonijiet etiċi 
oħrajn. Il-modifiki għall-investigazzjonijiet kliniċi proposti mill-isponsers m'għandhom 
jippermettu l-ebda tnaqqis fl-istandards xjentifiċi jew etiċi mmotivati minn interessi 
kummerċjali.

Emenda 103

Proposta għal regolament
Artikolu 55 - paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Valutazzjoni mill-Istat Membru tat-
talba mill-isponser għal modifika 
sostanzjali ta' investigazzjoni klinika 
skont l-Artikolu 51(6).

Emenda 104

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 105

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 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-terminazzjoni bikrija fi Stat 
Membru wieħed u bit-tmiem ġenerali tal-
investigazzjoni klinika. Dik in-notifika 
għandha ssir fi żmien 15-il jum mit-tmiem 
tal-investigazzjoni klinika fi Stat Membru 
wieħed jew aktar.

Emenda 106

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi ¿mien sena minn tmiem l-
investigazzjoni klinika, l-isponser għandu 
jippre¿enta lill-Istati Membri konċernati 
sommarju tar-ri¿ultati tal-investigazzjoni 
klinika f’forma ta’ rapport dwar l-
investigazzjoni klinika msemmi fit-
Taqsima 2.7 tal-Kapitolu I tal-Anness XIV. 

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

flimkien mad-dejta kollha miġbura matul 
l-investigazzjoni klinika, inklużi riżultati 
negattivi. Fejn, għal raġunijiet xjentifiċi, 
ma jkunx possibbli li jiġi preżentat rapport 
dwar l-investigazzjoni klinika fi żmien 
sena, dan għandu jiġi preżentat hekk kif 
ikun disponibbli. F’dan il-każ, il-pjan tal-
investigazzjoni klinika msemmi fit-
Taqsima 3 tal-Kapitolu II tal-Anness XIV 
għandu jispeċifika meta r-riżultati tal-
investigazzjoni klinika jkunu se jiġu 
preżentati, flimkien ma’ spjegazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Din id-dejta diġà hija disponibbli għall-isponser u għandha tiġi kkomunikata lill-Istat 
Membru għal skrutinju statistiku xieraq.

Emenda 107

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 mill-
preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika, ma’ 
Stat Membru ieħor ikkonċernat li dan tal-
aħħar għandu jkun l-Istat Membru 
koordinatur. Jekk l-ebda Stat Membru 
ieħor ma jaċċetta li jkun l-Istat Membru 
koordinatur, l-Istat Membru 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) 
għandha tibda mill-jum tal-aċċettazzjoni.

2.  Stati Membri konċernati għandhom 
jaqblu, fi żmien sitt ijiem mis-
sottomissjoni tal-applikazzjoni unika, 
liema Stat Membru għandu jkun l-Istat 
Membru koordinatur. Stati Membri u l-
Kummissjoni għandhom jaqblu, fil-qafas 
tal-attribuzzjonijiet tal-MDCG, dwar 
regoli ċari għall-ħatra tal-Istat Membru 
koordinatur.
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Ġustifikazzjoni

Is-soluzzjoni proposta mit-test tal-Kummissjoni tippermetti lill-isponsers jagħżlu kif iridu 
huma l-awtoritajiet kompetenti li japplikaw l-anqas standards rigorużi, dawk li għandhom l-
anqas riżorsi jew li għandhom piż kbir minħabba għadd kbir ta' talbiet, li kollu jaggrava l-
approvazzjoni taċita tal-investigazzjonijiet kliniċi proposta. DCG diġà propost jista' jwaqqaf 
qafas biex jinħatar l-Istat Membru koordinatur skont il-kompiti tiegħu deskritti fl-Artikolu 80.

Emenda 108

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fil-każ ta’ investigazzjoni klinika li 
għaliha l-isponser ikun uża l-applikazzjoni 
unika msemmija fl-Artikolu 58, l-isponser 
għandu jirrapporta kull avveniment kif 
stipulat fil-paragrafu 2 permezz tas-
sistema elettronika msemmija fl-Artikolu 
53. Meta jasal, dan ir-rapport għandu jiġi 
trażmess elettronikament lill-Istati Membri 
kollha konċernati.

Fil-każ ta’ investigazzjoni klinika li għaliha 
l-isponser ikun uża l-applikazzjoni unika 
msemmija fl-Artikolu 58, l-isponser 
għandu jirrapporta kull avveniment kif 
stipulat fil-paragrafi 1 u 2 permezz tas-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 53. Meta jasal, dan ir-rapport 
għandu jiġi trażmess elettronikament lill-
Istati Membri kollha konċernati.

Emenda 109
Proposta għal regolament
Artikolu 61 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 - punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtar ta’ inċidenti u azzjonijiet korrettivi ta’ sikurezza fil-post ma għandhomx isemmu 
biss inċidenti serji iżda l-inċidenti kollha u, b’estensjoni fir-rigward tad-definizzjoni ta’ 
inċident fl-Artikolu 2 (43), inklużi effetti kollaterali mhux mixtieqa.

Emenda 110

Proposta għal regolament
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Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 111
Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

stati 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.

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

Ġustifikazzjoni

Dan jista’ jirrappreżenta limitu għal ċerti pazjenti u utenti li jista’ ma jkollhomx aċċess għall-
internet jew l-esperjenza meħtieġa fl-użu ta’ tali għodod. Għalhekk, għandu jiġu previst mill-
awtoritajiet nazzjonali format ieħor ta' rappurtar.
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Emenda 112

Proposta għal regolament
Artikolu 61 - paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżviluppaw u jiggarantixxu l-
interoperabilità bejn ir-rekords nazzjonali 
u s-sistema elettronika ta' viġilanza 
msemmija fl-Artikolu 62, biex jiżguraw li 
jkun hemm esportazzjoni awtomatika tad-
dejta lejn din is-sistema, filwaqt li tiġi 
evitata d-duplikazzjoni tar-reġistri.

Ġustifikazzjoni

Reġistri ta' kwalità għolja għal popolazzjonijiet wesgħin jevitaw il-frammentazzjoni tar-
reġistri u jippermettu li jkun hemm stampa aktar adegwata tas-sikurezza u l-effiċjenza tal-
apparat mediku.

Emenda 113
Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 1 – punt da (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Emenda 114

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-informazzjoni miġbura u proċessata 
permezz tas-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, għall-
Kummissjoni, u mingħajr preġudizzju 
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għall-preservazzjoni tal-proprjetà 
intellettwali u l-informazzjoni 
kummerċjalment sensittiva lill-
professjonisti tas-saħħa notifikati korpi u 
soċjetajiet mediċi indipendenti u lill-
manifatturi jirrelataw għal informazzjoni 
dwar apparati tagħhom stess. Id-dejta 
msemmija fil-punti (a) sa (e) tal-
Artikolu 62(1) m’għandhiex tkun 
ikkunsidrata bħala informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali sakemm l-
MDCG ma joħroġx opinjoni kuntrarja.

Ġustifikazzjoni

L-aċċess għad-dejta klinika huwa essenzjali biex tinżamm it-trasparenza tas-sistema u għall-
analiżi mill-akkademiċi indipendenti u mill-organizzazzjonijiet mediċi professjonali. L-ebda 
informazzjoni dwar proprjetà intellettwali jew li tkun kummerċjalment sensittiva m'hija 
implikata f'din id-dejta klinika.

Emenda 115
Proposta għal regolament
Artikolu 62 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

ntegrazzjoni tal-korpi notifikati fl-iskambju ta' informazzjoni tal-awtoritajiet tas-sorveljanza 
tas-suq trid tiġi estiża u definita b'mod ċar. B'mod partikolari, il-korpi notifikati għandhom 
bżonn - fil-qafas tal-proċeduri tal-komunikazzjoni armonizzati u awtomatizzati -
informazzjoni kkonsolidata sabiex jiġu rikonoxxuti l-iżviluppi, titqies immedjatament l-
informazzjoni l-ġdida u jkun hemm reazzjoni mill-ewwel u b'mod xieraq għall-okkorrenzi u l-
inċidenti.
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Emenda 116

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għandu jiġi żgurat li apparti r-
rappurtaġġ Ewropew l-ebda rappurtaġġ 
nazzjonali fl-Istati Membri individwali ma 
jista' jiġi addizjonalment meħtieġ.

Emenda 117
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.

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

Ġustifikazzjoni

Ir-rapporti għandhom jiġu nnotifikati fis-sistema elettronika fi kwalunkwe każ, speċjalment 
biex tiġi żgurata ċ-ċirkolazzjoni tal-informazzjoni kollha.

Emenda 118
Proposta għal regolament
Artikolu 63a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 63a
Rapporti perjodiċi ta’ aġġornament dwar 

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

Huwa importanti fil-qafas tas-sistema ta’ viġilanza li jiġi introdott obbligu għall-manifatturi 
biex jirrappurtaw perjodikament dwar apparat mediku tal-klassi III dwar dejta ta’ sikurezza u 
l-volum tal-bejgħ.

Emenda 119
Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. wtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu l-kontrolli xierqa fuq il-
karatteristiċi u l-prestazzjoni tal-apparati, li 
jinkludu, fejn hu rilevanti, reviżjoni tad-
dokumentazzjoni u kontrolli fiżiċi jew tal-
laboratorju abbażi ta' kampjuni xierqa. 
Dawn għandhom iqisu l-prinċipji stabbiliti 
tal-valutazzjoni tar-riskju u tal-ġestjoni tar-
riskju, tad-dejta ta' viġilanza u tal-ilmenti. 
L-awtoritajiet kompetenti jistgħu jesiġu li 
l-operaturi ekonomiċi jagħmlu disponibbli 
d-dokumentazzjoni u l-informazzjoni 
meħtieġa għall-finijiet tat-twettiq tal-
attivitajiet tagħhom, u, fejn ikun meħtieġ u 
ġustifikat, jidħlu fil-proprjetà tal-operaturi 
ekonomiċi u jieħdu l-kampjuni meħtieġa 
tal-apparati. Huma jistgħu, fejn jidhrilhom 
li hu meħtieġ, jeqirdu jew jagħmlu 
inoperabbli l-apparati li huma jqisuhom li 
jkunu ta' riskju gravi.

1. wtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu l-kontrolli xierqa fuq il-
karatteristiċi u l-prestazzjoni tal-apparati, li 
jinkludu, fejn hu rilevanti, reviżjoni tad-
dokumentazzjoni u kontrolli fiżiċi jew tal-
laboratorju abbażi ta' kampjuni xierqa. 
Dawn għandhom iqisu l-prinċipji stabbiliti 
tal-valutazzjoni tar-riskju u tal-ġestjoni tar-
riskju, tad-dejta ta' viġilanza u tal-ilmenti. 
wtoritajiet kompetenti jistgħu jeżiġu li l-
operaturi ekonomiċi jpoġġu għad-
dispożizzjoni tagħhom id-dokumentazzjoni 
u l-informazzjoni meħtieġa biex iwettqu l-
attivitajiet tagħhom, u jidħlu fil-proprjetà 
tal-operaturi ekonomiċi u jieħdu l-
kampjuni meħtieġa tal-apparati għal 
analiżi minn laboratorju uffiċjali. Huma 
jistgħu, fejn jidhrilhom li hu meħtieġ, 
jeqirdu jew jagħmlu inoperabbli l-
apparati li huma jqisuhom li jkunu ta' 
riskju gravi.

Ġustifikazzjoni

wtoritajiet kompetenti ma għandhom għalfejn jiġġustifikaw ebda ispezzjoni.

Emenda 120

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Spezzjonijiet mhux avżati jistgħu 
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jitqiesu, f'termini tan-natura u l-kamp ta' 
applikazzjoni tagħhom, bħala spezzjonijiet 
regolari, u jingħata kumpens tal-ispejjeż 
imġarrba mill-operaturi ekonomiċi 
minħabba l-ispezzjonijiet mhux avżati, 
dment li waqt dawn l-ispezzjonijiet mhux 
avżati ma tinstab l-ebda non-konformità 
sinifikanti. Meta jiġu ordnati u jitwettqu 
spezzjonijiet mhux avżati, għandu jitqies 
f'kull mument il-prinċipju tal-
proporzjonalità, b'kunsiderazzjoni xierqa, 
b'mod partikulari, tal-potenzjal tar-riskju 
ta' kull prodott individwali.

Emenda 121
Proposta għal regolament
Artikolu 67 - paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

spezzjonijiet mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom ikunu possibbli fil-
proprjetajiet stabbiliti f'pajjiżi terzi meta l-apparat jitqiegħed fis-suq tal-UE.

Emenda 122
Proposta għal regolament
Artikolu 67 – paragrafu 5 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-entità spezzjonata tkun informata dwar ir-riżultat tal-ispezzjoni u jkollha 
l-possibbiltà li tressaq kummenti.

Emenda 123
Proposta għal regolament
Artikolu 67 - paragrafu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

stabbiliment ta' linji gwida għandu joħloq approċċ armonizzat tal-attivitajiet ta' kontroll fl-
Unjoni.

Emenda 124
Proposta għal regolament
Artikolu 78 - paragrafu 7 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Huwa importanti li jinżamm grupp ta’ djalogu għall-partijiet interessati li jippermetti lill-
pazjenti, lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-industrija li jikkomunikaw mar-regolaturi.

Emenda 125
Proposta għal regolament
Artikolu 80 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

F’konformità mal-Artikolu 44.

Emenda 126
Proposta għal regolament
Artikolu 80 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 80a 
Il-Bord Xjentifiku Konsultattiv

1. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi u 
tipprovdi l-appoġġ loġistiku għal Bord 
Xjentifiku Konsultattiv magħmul minn 
mhux aktar minn 15-il espert xjentifiku 
u/jew kliniku fil-qasam tal-apparati 
mediċi, maħtura fil-kapaċità personali 
tagħhom mill-MDCG. 
2. Meta taħtar dawn l-esperti, il-
Kummissjoni għandha tiżgura kopertura 
wiesgħa, xierqa u bbilanċjata tad-
dixxiplini mediċi rilevanti għall-apparati 
mediċi, il-pubblikazzjoni ta’ kull interess 
li jista’ jaffettwa t-twettiq tal-ħidma 
tagħhom u l-iffirmar ta’ klawsola ta’ 
kunfidenzjalità. Il-Bord Xjentifiku 
Konsultattiv jista’ jistabbilixxi fir-
responsabilità tiegħu panels ta’ esperti 
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għal dixxiplini mediċi speċifiċi. Il-
Kummissjoni jew l-MDCG jistgħu jitolbu 
lill-Bord Xjentifiku Konsultattiv li 
jipprovdi parir xjentifiku dwar kwalunkwe 
kwistjoni relatata mal-implimentazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament
3. Il-Bord Xjentifiku Konsultattiv għandu 
jaħtar President wieħed u viċi President 
wieħed minn fost il-membri tiegħu għal 
perjodu ta’ tliet snin, li jiġġedded darba. 
F’sitwazzjonijiet ġustifikati b’mod dovut, 
il-maġġoranza tal-membri tista’ titlob 
għar-riżenja tal-President u/jew tal-viċi 
President.
4. Il-Bord Xjentifiku Konsultattiv għandu 
jistabbilixxi r-regoli ta’ proċedura tiegħu 
li, b’mod partikolari, għandhom 
jistabbilixxu proċeduri għal dan li ġej:
a) il-funzjonament tal-panel ta’ esperti;
b) il-ħatra u s-sostituzzjoni tal-President u 
l-viċi President tiegħu, 
c) il-valutazzjoni xjentifika prevista fl-
Artikolu 44, inkluż f’każi ta’ urġenza,
Ir-regoli ta’ proċedura għandhom jidħlu 
fis-seħħ wara li tasal opinjoni favorevoli 
mill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-valutazzjoni xjentifika tal-MDCG dwar valutazzjoni klinika prevista fl-Artikolu 44 għandha 
tibbaża ruħha fuq bord ta’ esperti. Dawn l-esperti jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ linji 
gwida u speċifikazzjonijiet tekniċi komuni indirizzati lill-manifatturi u lill-korpi akkreditati 
għal valutazzjoni klinika u segwitu ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni fis-suq sabiex il-prattiki 
jiġu armonizzati.

Emenda 127

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 128

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. Ir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
tal-partijiet interessati li jipparteċipaw fis-
sottogruppi tal-MDCG għandhom 
jiddikjaraw kull interess dirett jew indirett 
li jista’ jkollhom fl-industrija tal-apparati 
mediċi u jaġġornaw din id-dikjarazzjoni 
meta jkun hemm bidliet rilevanti. Id-
dikjarazzjoni tal-interessi għandha tkun 
disponibbli għall-pubbliku fuq il-websajt 
tal-Kummissjoni Ewropea. Dan 
m'għandux japplika għal rappreżentanti 
tal-industrija tal-apparati mediċi.

Emenda 129
Proposta għal regolament
Artikolu 82a (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 82a
Pariri Xjentifiċi

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

Ġustifikazzjoni

Dan il-parir għandu partikolarment jgħin lill-produtturi jwettqu valutazzjoni klinika skont l-
iżviluppi l-aktar reċenti u r-rakkomandazzjonijiet l-aktar reċenti mill-grupp ta’ esperti 
Ewropej.

Emenda 130

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-kompatibilità fiżika fejn xieraq, 
bejn il-parts tal-apparati tal-manifatturi 
differenti li jikkonsistu f’aktar minn aktar 
minn parti waħda impjantabbli;
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Emenda 131

Proposta għal regolament
Anness I – parti 7 – punt 7 – punt 7.4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

7.4. pparati għandhom ikunu ddisinnjat u 
manifatturati b'tali mod li jnaqqsu kemm 
jista' jkun u sa fejn ikun xieraq, ir-riskji 
miġjuba minn sustanzi li jistgħu jnixxu jew 
jillikjaw mill-apparat. Is-sustanzi li huma 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni, b'konformità mal-Parti 3 tal-
Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar 
il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-
imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li 
jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE 
u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 1907/2006, għandhom 
jitneħħew gradwalment fi żmien 8 snin 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, sakemm ma jkunx hemm 
disponibbli sostanzi alternattivi aktar 
sikuri. F'każ li ma tkun teżisti ebda 
alternattiva aktar sikura, il-manifattur
għandu jipprovdi ġustifikazzjoni speċifika 
għall-użu ta' dawn is-sustanzi fir-rigward 
tal-konformità mar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni, fid-
dokumentazzjoni teknika u, fl-
istruzzjonijiet dwar l-użu, l-informazzjoni 
dwar ir-riskji li jkun għad baqa' għal 
dawn il-gruppi ta' pazjenti u, jekk ikun 
applikabbli, dwar miżuri xierqa ta' 
prekawzjoni. Apparati li jkun fihom
sustanzi li għandhom proprjetajiet li jfixklu 
s-sistema endokrinali li jiġu f'kuntatt mal-
ġisem tal-persuni u li għalihom hemm 
evidenza xjentifika ta' effetti serji probabbli 
għas-saħħa tal-bniedem u li huma 
identifikati b'konformità mal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 59 tar-Regolament 
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(KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diċembru 2006 dwar ir-
reġistrazzjoni, il-valutazzjoni, l-
awtorizzazzjoni u r-restrizzjoni ta' sustanzi 
kimiċi (REACH) u b'konformità mal-
kriterji tas-sustanzi li jfixklu s-sistema 
endokrinali stipulati fir-rapport tal-Grupp 
Konsultattiv ta' Esperti dwar is-Sustanzi li 
jfixklu s-Sistema Endokrinali, għandhom 
jitneħħew gradwalment fi żmien 8 snin 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, sakemm ma jkunx hemm 
disponibbli sostanzi alternattivi aktar 
sikuri. F'każ li ma tkun teżisti ebda 
alternattiva aktar sikura, il-manifattur 
għandu jipprovdi ġustifikazzjoni speċifika 
għall-użu ta' dawn is-sustanzi fir-rigward 
tal-konformità mar-rekwiżiti ġenerali tas-
sikurezza u l-prestazzjoni, fid-
dokumentazzjoni teknika u, fl-
istruzzjonijiet dwar l-użu, l-informazzjoni 
dwar ir-riskji li jkun għad baqa' għal 
dawn il-gruppi ta' pazjenti u, jekk ikun 
applikabbli, dwar miżuri xierqa ta' 
prekawzjoni.

Emenda 132

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

li jinkludu, f'konċentrazzjoni ta' 0.1 % jew 
aktar bil-massa tal-materjal plastiċizzat, 
ftalati li huma klassifikati bħala 
kanċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi 
għar-riproduzzjoni tal-kategorija 1A jew 
1B b'konformità mal-Parti 3 tal-
Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008, dawn l-apparati 
għandhom jiġu ttikkettati fuq l-apparat 
innifsu u/jew fuq l-imballaġġ għal kull 
unità jew, fejn xieraq, fuq l-imballaġġ tal-
bejgħ bħala apparati li għandhom il-

li jinkludu, f'konċentrazzjoni ta' 0.1 % jew 
aktar bil-massa tal-materjal plastiċizzat, 
ftalati, dawn is-sustanzi għandhom 
jitneħħew gradwalment fi żmien 8 snin 
mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan ir-
Regolament, sakemm ma jkunx hemm 
disponibbli alternattivi aktar sikuri. F'każ 
li ma tkun teżisti ebda alternattiva aktar 
sikura, il-manifattur għandu jipprovdi 
ġustifikazzjoni speċifika għall-użu ta' dawn 
is-sustanzi fir-rigward tal-konformità mar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
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ftalati. Jekk l-użu maħsub tat-tali apparat 
jinkludi t-trattament tat-tfal jew it-
trattament ta' nisa tqal jew li qed 
ireddgħu, il-manifattur għandu jipprovdi 
ġustifikazzjoni speċifika għall-użu ta' dawn 
is-sustanzi fir-rigward tal-konformità mar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni, partikolarment r-rekwiżiti ta' 
dan il-paragrafu, fid-dokumentazzjoni 
teknika u, fl-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
informazzjoni dwar ir-riskji li jkun għad 
baqa' għal dawn il-gruppi ta' pazjenti u,
jekk ikun applikabbli, dwar miżuri xierqa 
ta' prekawzjoni.

prestazzjoni, partikolarment r-rekwiżiti ta' 
dan il-paragrafu, fid-dokumentazzjoni 
teknika u, fl-istruzzjonijiet dwar l-użu, l-
informazzjoni dwar ir-riskji li jkun għad 
baqa' għal dawn il-gruppi ta' pazjenti u, 
jekk ikun applikabbli, dwar miżuri xierqa 
ta' prekawzjoni. Jekk l-użu maħsub ta' tali 
apparati jinkludi t-trattament tat-tfal jew 
it-trattament ta' nisa tqal jew li qed 
ireddgħu, ftalati għandhom ikunu 
pprojbiti mill-1 Jannar 2020, sakemm il-
manifattur jista' juri li m'hemmx sustanzi 
jew apparati aktar sikuri xierqa mingħajr 
dawn is-sustanzi. Fejn il-manifattur jista' 
juri li m'hemmx sustanzi jew apparati 
aktar sikuri xierqa mingħajr dawn is-
sustanzi, dawn is-sustanzi għandhom jiġu 
ttikkettati fuq l-apparat stess u/ jew fuq il-
pakkett għal kull unità bħala apparati li 
jkun fihom sustanzi kklassifikati bħala 
CMRs 1A jew 1B jew bħala EDCs.

Emenda 133
Proposta għal regolament
Anness I - taqsima 19.2 - punt aa (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Ġustifikazzjoni

Prodott mediku għandu jkun identifikat bħala tali fuq it-tikketta.

Emenda 134
Proposta għal regolament
Anness I - taqsima 19.2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) Id-dettalji li huma strettament meħtieġa 
sabiex utent jidentifika l-apparat, il-
kontenut tal-imballaġġ u, fejn mhuwiex 
ovvju għall-utent, l-għan maħsub tal-

(b) Id-dettalji li huma strettament meħtieġa 
sabiex utent jidentifika l-apparat, il-
kontenut tal-imballaġġ u, fejn mhuwiex 
ovvju għall-utent, l-għan maħsub tal-
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apparat. apparat u, fejn applikabbli, li l-apparat 
għandu jintuża biss waqt proċedura 
waħda.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ddikjarat fuq it-tikketta jekk l-apparat ikun għal użu wieħed biss.

Emenda 135

Proposta għal regolament
Anness IV- punt 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-marka CE għandha tikkonsisti mill-
inizjali ‘CE’ akkumpanjata mit-terminu 
"Apparat Mediku" fil-forma li ġejja:

Emenda 136
Proposta għal regolament
Anness VI – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

REKWIŻITI MINIMI LI GĦANDHOM 
JIĠU SODISFATI MILL-KORPI 
NOTIFIKATI

IR-REKWIŻITI LI GĦANDHOM 
JINTLAĦQU MILL-KORPI 
NOTIFIKATI

Emenda 137

Proposta għal regolament
Anness VII – parti II – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 1– inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 138

Proposta għal regolament
Anness VII – parti II – punt 4 – punt 4.2 – paragrafu 1– inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 139

Proposta għal regolament
Anness VII – parti II – punt 4 – punt 4.3 – paragrafu 1– inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Emenda 140

Proposta għal regolament
Anness VII – parti II – punt 4 – punt 4,3 – paragrafu 1– inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

– huma maħsuba speċifikament għal użu 
f’kuntatt dirett mas-sistema nervuża 

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

Emenda 141

Proposta għal regolament
Anness VII – parti II – punt 4 – punt 4,4 – paragrafu 1– inċiż 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

– ma jkunux impjanti ta' sostituzzjoni tad-
diski invertebrali, f'liema każ huma tal-
klassi III.

Emenda 142
Proposta għal regolament
Anness VII, taqsima 6.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 143

Proposta għal regolament
Anness VII – parti III – punt 6 – punt 6.9 – paragrafu 1



AD\1000736MT.doc 79/85 PE507.987v07-00

MT

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.

Apparati li huma magħmula minn sustanzi 
jew taħlita ta' sustanzi maħsuba 
primarjament biex jinbelgħu, jinġibdu 
man-nifs, jew jiġu amministrati mir-rektum 
jew mill-vaġina u li huma assorbiti u 
mifruxa fil-ġisem tal-bniedem sabiex 
jilħqu l-għan tagħhom huma fil-klassi III.

Emenda 144
Proposta għal regolament
Anness VIII – taqsima 3.2 - punt d – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-proċeduri ta' l-identifikazzjoni tal-
prodott imfassla u miżmuma aġġornati 
minn disinji, speċifikazzjonijiet jew 
dokumenti rilevanti oħra f'kull stadju tal-
manifattura;

- il-proċeduri għall-identifikazzjoni u t-
traċċabilità tal-prodott ifformulati u 
miżmuma aġġornati, minn tpinġijiet, 
speċifikazzjonijiet jew dokumenti rilevanti 
oħra f'kull stadju tal-manifattura;

Ġustifikazzjoni

It-traċċabilità tal-prodott u partijiet jew komponenti tiegħu fil-proċess tal-iżvilupp u tal-
produzzjoni hija parti integrali mill-funzjonament tas-sistema tal-assigurazzjoni tal-kwalità u 
għalhekk tal-evalwazzjoni tiegħu.

Emenda 145
Proposta għal regolament
Anness VIII – taqsima 4.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-korp notifikat irid jagħmel, mill-inqas 
darba kull 5 snin u għal kull manifattur u 
grupp ta’ apparat ġeneriku, spezzjonijiet 
saltwarji għal għarrieda fis-siti tal-
manifattura rilevanti u, jekk xieraq, lill-
fornituri u/jew sottokuntratturi tal-
manifattur, Il-korp notifikat għandu 
jistabbilixxi pjan għall-ispezzjonijiet għal 
għarrieda li ma għandhomx isiru anqas 
minn darba fis-sena u ma għandux ikun 
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ispezzjonijiet għal għarrieda li ma għandux 
ikun żvelat lill-manifattur.

żvelat lill-manifattur. Matul dawn l-
ispezzjonijiet, il-korp notifikat għandu 
jwettaq, jew jitlob li jsiru, it-testijiet biex 
jaċċerta ruħu li s-sistema ta' ġestjoni tal-
kwalità tkun taħdem sew. Huwa għandu 
jipprovdi lill-manifattur b'rapport tal-
ispezzjoni u b'rapport tat-test.

Ġustifikazzjoni

mmont ta’ ispezzjonijiet mhux imħabbra fis-sezzjoni 4.4 tal-Anness VIII għandu jiġi definit 
b’mod ċar, sabiex il-kontrolli neċessarji jissaħħu u biex jiġi ggarantit li l-ispezzjonijiet mhux 
imħabbra jkunu fl-istess livell u bl-istess frekenza fl-Istati Membri kollha. Għalhekk, 
spezzjonijiet għal għarrieda għandhom isiru tal-inqas darba f'ċiklu ta' ċertifikazzjoni u għal 
kull manifattur u grupp ta' apparat ġeneriku. Minħabba l-importanza vitali ta' dan l-
istrument, il-kamp ta' applikazzjoni u l-proċeduri tal-ispezzjonijiet għal għarrieda għandhom 
jiġu ddikjarati fir-Regolament innifsu minflok f'regoli downstream bħal att ta' 
implimentazzjoni.

Emenda 146
Proposta għal regolament
Anness VIII – taqsima 5,3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-korp notifikat irid juża persunal li bil-
provi għandu l-għarfien u l-esperjenza tat-
teknoloġija kkonċernata biex jeżamina l-
applikazzjoni. Il-korp notifikat jista' jeħtieġ 
li l-applikazzjoni titkompla b'iktar testijiet 
jew provi oħra li jippermettu l-valutazzjoni 
tal-konformità mal-ħtiġjiet ta' dan ir-
Regolament. Il-korp notifikat għandu 
jwettaq it-testijiet xierqa fiżiċi jew tal-
laboratorju marbutin mal-apparat, jew 
jitlob lill-manifattur biex iwettaqhom.

Il-korp notifikat irid juża persunal li bil-
provi għandu l-għarfien u l-esperjenza tat-
teknoloġija kkonċernata biex jeżamina l-
applikazzjoni. Il-korp notifikat għandu 
jiżgura li l-applikazzjoni tal-manifattur 
tiddeskrivi b'mod adegwat id-disinn, il-
manifattura u l-prestazzjoni tal-apparat, 
filwaqt li jippermetti l-valutazzjoni ta' jekk 
il-prodott jikkonformax mar-rekwiżiti 
stipulati f'dan ir-Regolament. Il-korpi 
notifikati għandhom jikkummentaw dwar 
il-konformità ta' dan li ġej:
- deskrizzjoni ġenerali tal-prodott,
- speċifikazzjonijiet tad-disinn, inkluża 
deskrizzjoni tas-soluzzjonijiet adottati biex 
jiġu ssodisfati r-rekwiżiti essenzjali,
- proċeduri sistematiċi użati għall-proċess 
tad-disinn u t-teknika użata għall-
kontroll, il-monitoraġġ u l-verifika tad-
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disinn tal-apparat.
Il-korp notifikat jista' jeħtieġ li l-
applikazzjoni titkompla b'iktar testijiet jew 
provi oħra li jippermettu l-valutazzjoni tal-
konformità mal-ħtiġjiet ta' dan ir-
Regolament. Il-korp notifikat għandu 
jwettaq it-testijiet xierqa fiżiċi jew tal-
laboratorju marbutin mal-apparat, jew 
jitlob lill-manifattur biex iwettaqhom.

Ġustifikazzjoni

Ir-rekwiżiti dwar il-valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq l-eżami tad-dossier tad-disinn 
għandhom jiġu konkretizzati u emendati billi jibbażaw fuq ir-rekwiżiti diġà eżistenti rigward 
il-valutazzjoni tal-applikazzjoni mill-manifattur kif deskritt fil-kodiċi ta' kondotta volontarja 
tal-Korpi Notifikati.

Emenda 147
Proposta għal regolament
Anness III – parti A – punt 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Fil-każ tal-apparati impjantabbli u l-
apparati li huma fil-klassi III, għandhom 
jiġu esegwiti investigazzjonijiet kliniċi 
sakemm mhijiex ġustifikata kif dovut li 
wieħed iserraħ fuq dejta klinika waħedha. 
Id-dimostrazzjoni tal-ekwivalenza 
b’konformità mat-Taqsima 4 ġeneralment 
ma għandhiex titqies bħala ġustifikazzjoni 
tajba biżżejjed skont it-tifsira tal-ewwel 
sentenza ta’ dan il-paragrafu.

5. Fil-każ tal-apparati impjantabbli u l-
apparati li huma fil-klassi III, għandhom 
jiġu esegwiti investigazzjonijiet kliniċi 
sakemm mhijiex ġustifikata kif dovut li 
wieħed iserraħ fuq dejta klinika waħedha. 
Għall-prodotti innovattivi, id-
dimostrazzjoni tal-ekwivalenza 
b'konformità mat-Taqsima 4 ma 
għandhiex titqies bħala ġustifikazzjoni 
tajba biżżejjed skont it-tifsira tal-ewwel 
sentenza ta' dan il-paragrafu. Madankollu, 
għall-iterazzjoni tal-apparati diġà fis-suq 
u li għalihom diġà hija disponibbli dejta 
klinika u li għalihom id-dejta mis-
sorveljanza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni ma tindika l-ebda 
tħassib dwar is-sikurezza, id-
dimostrazzjoni tal-ekwivalenza tista’ 
titqies bħala ġustifikazzjoni suffiċjenti. 
Għal apparati sottomessi għall-
valutazzjoni xjentifika prevista f’dan ir-
Regolament, id-dimostrazzjoni tal-
ekwivalenza għandha tiġi vvalutata mill-
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MDCG.

Ġustifikazzjoni

Il-formulazzjoni “ġeneralment” hija vaga wisq. Każijiet fejn l-ekwivalenza tista’ tiġi 
ġġustifikata għandhom jiġu kkjarifikati fit-test.  Madankollu, bl-introduzzjoni fl-Artikolu 44 
ta’ valutazzjoni sistematika dwar id-dejta klinika, tkun fir-responsabilità tal-esperti Ewropej 
li jiddeterminaw jekk l-ekwivalenza hijiex dimostrata jew jekk hijiex neċessarja 
investigazzjoni klinika. 

Emenda 148

Proposta għal regolament
Anness III – parti B – punt 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni, minn hawn 'il 
quddiem: PMCF, huwa proċess kontinwu 
biex jaġġorna l-evalwazzjoni klinika 
msemmija fl-Artikolu 49 u l-Parti A ta' dan 
l-Anness u għandu jkun parti mill-pjan ta'
sorveljanza ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni. Għal dan il-għan, il-
manifattur għandu b'mod proattiva jiġbor u 
jevalwa d-dejta klinika mill-użu fil-
bniedem jew fuqu tal-apparat li huwa 
awtorizzat li jkollu l-marka CE, fl-għan 
maħsub tiegħu kif imsemmi fil-proċedura 
ta' valutazzjoni tal-konformità rilevanti, 
bil-għan li jikkonferma s-sikurezza u l-
prestazzjoni tul il-ħajja tal-apparat, l-
aċċettabbiltà kontinwa tar-riskji identifikati 
u s-sejbien ta' riskji emerġenti abbażi tal-
evidenza fattwali.

1. Segwitu kliniku ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni, minn hawn 'il 
quddiem: PMCF, huwa proċess kontinwu 
biex jaġġorna l-evalwazzjoni klinika 
msemmija fl-Artikolu 49 u l-Parti A ta' dan 
l-Anness u għandu jkun parti mill-pjan ta' 
sorveljanza ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni. Għal dan il-għan, il-
manifattur għandu b'mod proattiv jiġbor, 
jirreġistra fis-sistema elettronika dwar il-
viġilanza msemmija fl-Artikolu 62 u 
jevalwa d-dejta klinika mill-użu fil-
bniedem jew fuqu tal-apparat li huwa 
awtorizzat li jkollu l-marka CE, fl-għan 
maħsub tiegħu kif imsemmi fil-proċedura 
ta' valutazzjoni tal-konformità rilevanti, 
bil-għan li jikkonferma s-sikurezza u l-
prestazzjoni tul il-ħajja tal-apparat, l-
aċċettabbiltà kontinwa tar-riskji identifikati 
u s-sejbien ta' riskji emerġenti abbażi tal-
evidenza fattwali.

Emenda 149

Proposta għal regolament
Anness III – parti B – punt 3
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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 u jintbagħat perjodikament lill-
Istati Membri konċernati.

Emenda 150

Proposta għal regolament
Anness III – parti B – punt 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 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, 
permezz tal-PMCF, tiġi identifikata l-
ħtieġa għal miżuri korrettivi, il-manifattur 
għandu jimplimentahom u jgħarraf lill-
Istati Membri konċernati.

Emenda 151

Proposta għal regolament
Anness XIV – parti I – punt 1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Kull pass fl-investigazzjoni klinika, mill-
ewwel kunsiderazzjoni tal-ħtieġa u l-
ġustifikazzjoni tal-istudju sal-
pubblikazzjoni tar-riżultati, għandu 
jitwettaq b'konformità ma' prinċipji etiċi 
rikonoxxuti, bħal pereżempju dawk 
stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija f'Helsinki 
dwar il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka Medika 

Kull pass fl-investigazzjoni klinika, mill-
ewwel kunsiderazzjoni tal-ħtieġa u l-
ġustifikazzjoni tal-istudju sal-
pubblikazzjoni tar-riżultati, għandu 
jitwettaq b'konformità ma' prinċipji etiċi 
rikonoxxuti, bħal pereżempju dawk 
stabbiliti fid-Dikjarazzjoni tal-
Assoċjazzjoni Medika Dinjija f'Helsinki 
dwar il-Prinċipji Etiċi għal Riċerka Medika 
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li Tinvolvi Suġġetti Umani, adottata mit-
18-il Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f'Helsinki, il-Finlandja, fl-
1964, u emendata l-aħħar mid-59 
Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f'Seoul, il-Korea, fl-2008.

li Tinvolvi Suġġetti Umani, adottata mit-
18-il Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f'Helsinki, il-Finlandja, fl-
1964, u emendata l-aħħar mid-59 
Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f'Seoul, il-Korea, fl-2008. 
Il-konformità mal-prinċipji msemmija 
hawn fuq għandha tingħata wara eżami 
mill-Kumitat tal-Etika kkonċernat.

Emenda 152

Proposta għal regolament
Anness XIV – parti I – punt 2 – punt 2.7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.7. Ir-rapport tal-investigazzjoni klinika, 
iffirmat mit-tabib jew minn persuna oħra 
awtorizzata responsabbli, għandu jkollu
evalwazzjoni kritika tad-dejta kollha
miġbura matul l-investigazzjoni klinika, 
inklużi sejbiet negattivi.

2.7. Ir-rapport tal-investigazzjoni klinika, 
iffirmat mit-tabib jew minn persuna oħra 
awtorizzata responsabbli, għandu jkollu d-
dejta klinika kollha miġbura matul l-
investigazzjoni klinika u evalwazzjoni 
kritika ta' tali dejta, inklużi sejbiet 
negattivi.

Emenda 153

Proposta għal regolament
Anness XV – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Tagħmir għal-lipoaspirazzjoni; 4. Tagħmir għal-lipoaspirazzjoni u l-
lipoliżi;
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