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Emenda 48
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) It-traċċabbiltà tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro permezz ta’ sistema ta’ 
Identifikazzjoni Unika tal-Apparat (UDI) 
imsejsa fuq il-gwida internazzjonali, 
għandha ssaħħaħ b'mod sinifikanti l-
effettività tas-sikurezza ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro bis-saħħa tar-rappurtar 
imtejjeb tal-inċidenti, l-azzjonijiet 
korrettivi tas-sikurezza fuq il-post u 
monitoraġġ aħjar mill-awtoritajiet 
kompetenti. Din għandha tgħin ukoll biex 
jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u fil-ġlieda kontra 
l-apparat iffalsifikat. L-użu tas-sistema 
UDI għandha ttejjeb ukoll il-politika tax-
xiri u l-immaniġġar tal-istokk mill-
isptarijiet.

(27) It-traċċabbiltà tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro permezz ta’ sistema ta’ 
Identifikazzjoni Unika tal-Apparat (UDI) 
imsejsa fuq il-gwida internazzjonali, 
għandha ssaħħaħ b'mod sinifikanti l-
effettività tas-sikurezza ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro bis-saħħa tar-rappurtar 
imtejjeb tal-inċidenti, l-azzjonijiet 
korrettivi tas-sikurezza fuq il-post u 
monitoraġġ aħjar mill-awtoritajiet 
kompetenti. Din għandha tgħin ukoll biex 
jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u fil-ġlieda kontra 
l-apparat iffalsifikat. L-użu tas-sistema 
UDI għandu jtejjeb ukoll il-politika tax-xiri 
u l-immaniġġjar tal-istokk mill-isptarijiet, 
l-ispiżeriji u l-bejjiegħa bl-ingrossa. Is-
sistema UDI għandha tkun kompatibbli 
ma’ sistemi oħra li jkunu diġà fis-suq.

Or. de

Emenda 49
Nora Berra

Proposta għal regolament
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) It-traċċabbiltà tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro permezz ta’ sistema ta’ 
Identifikazzjoni Unika tal-Apparat (UDI) 
imsejsa fuq il-gwida internazzjonali, 
għandha ssaħħaħ b'mod sinifikanti l-
effettività tas-sikurezza ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni tal-apparat mediku 

(27) It-traċċabbiltà tal-apparat mediku 
dijanjostiku in vitro permezz ta’ sistema ta’ 
Identifikazzjoni Unika tal-Apparat (UDI) 
imsejsa fuq il-gwida internazzjonali, 
għandha ssaħħaħ b'mod sinifikanti l-
effettività tas-sikurezza ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni tal-apparat mediku 
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dijanjostiku in vitro bis-saħħa tar-rappurtar
imtejjeb tal-inċidenti, l-azzjonijiet 
korrettivi tas-sikurezza fuq il-post u 
monitoraġġ aħjar mill-awtoritajiet 
kompetenti. Din għandha tgħin ukoll biex 
jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u fil-ġlieda kontra 
l-apparat iffalsifikat. L-użu tas-sistema 
UDI għandha ttejjeb ukoll il-politika tax-
xiri u l-immaniġġar tal-istokk mill-
isptarijiet.

dijanjostiku in vitro bis-saħħa tar-rappurtar 
imtejjeb tal-inċidenti, l-azzjonijiet 
korrettivi tas-sikurezza fuq il-post u 
monitoraġġ aħjar mill-awtoritajiet 
kompetenti. Din għandha tgħin ukoll biex 
jitnaqqsu l-iżbalji mediċi u fil-ġlieda kontra 
l-apparat iffalsifikat. L-użu tas-sistema 
UDI għandha ttejjeb ukoll il-politika tax-
xiri u l-immaniġġar tal-istokk mill-
isptarijiet u fejn ikun possibbli, is-sistema 
għandha tkun kompatbibbli mas-sistemi 
ta’ awtentikazzjoni oħra li jkunu diġà fis-
seħħ f’tali ambjenti.

Or. fr

Emenda 50
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 63

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(63) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
minnufih l-atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli, f’każijiet ġustifikati kif xieraq 
u relatati mal-estensjoni għat-territorju tal-
Unjoni ta’ deroga nazzjonali mill-proċeduri 
applikabbli ta’ valutazzjoni tal-konformità 
f’każijiet eċċezzjonali; b'rabta mal-
pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar jekk 
miżura nazzjonali provviżorja kontra 
apparat mediku dijanjostiku in vitro li 
jippreżenta riskju jew miżura nazzjonali 
provviżjorja u preventiva għall-protezzjoni 
tas-saħħa, hijiex ġustifikata jew le; u 
b'rabta mal-adozzjoni ta’ miżura tal-Unjoni 
kontra apparat mediku dijanjostiku in vitro 
li jippreżenta riskju, raġunijiet imperattivi 
ta’ urġenza li jeżiġu hekk.

(63) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
minnufih l-atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli, f’każijiet ġustifikati kif xieraq 
u relatati mal-estensjoni għat-territorju tal-
Unjoni ta’ deroga nazzjonali mill-proċeduri 
applikabbli ta’ valutazzjoni tal-konformità 
f’każijiet eċċezzjonali; b'rabta mal-
pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar jekk 
miżura nazzjonali provviżorja kontra 
apparat mediku dijanjostiku in vitro li 
jippreżenta riskju jew miżura nazzjonali 
provviżjorja u preventiva għall-protezzjoni 
tas-saħħa, hijiex ġustifikata jew le; u 
b'rabta mal-adozzjoni ta’ miżura tal-Unjoni 
kontra apparat mediku dijanjostiku in vitro 
li jippreżenta riskju, raġunijiet imperattivi 
ta’ urġenza li jeżiġu hekk. Din il-
ġustifikazzjoni għandha tkun vvalutata fi 
żmien raġonevoli sabiex ikun żgurat li 
dawn l-atti ta’ implimentazzjoni jkunu 
adegwati.
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Or. en

Emenda 51
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) "aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro" tfisser oġġett li, 
filwaqt li mhuwiex apparat mediku 
dijanjostiku in vitro, huwa maħsub mill-
manifattur tiegħu biex jintuża flimkien ma’ 
wieħed jew aktar apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro partikolari biex 
jippermetti speċifikament jew jgħin biex l-
apparat jew l-apparati mediċi dijanjostiċi in 
vitro jintużaw skont l-għan jew l-għanijiet 
maħsuba tagħhom;

(3) "aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro" tfisser oġġett li, 
filwaqt li mhuwiex apparat mediku 
dijanjostiku in vitro, huwa maħsub mill-
manifattur tiegħu biex jintuża flimkien ma’ 
wieħed jew aktar apparati mediċi 
dijanjostiċi in vitro partikolari biex 
jippermetti speċifikament biex l-apparat 
jew l-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro 
jintużaw skont l-għan jew l-għanijiet 
maħsuba tagħhom jew li jgħinu 
speċifikament l-funzjonalità medika tal-
apparat mediku dijanjostiku in vitro bil-
ħsieb tal-għan jew l-għanijiet maħsuba
tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-teknoloġija tal-konsumaturi għal użu ġenerali qed tintuża dejjem aktar f’kuntesti tal-kura 
tas-saħħa. Prodott ġeneriku tal-konsumutari jista’ jgħin apparat mediku fil-funzjonament 
tiegħu iżda ma jaffettwax potenzjalment is-sikurezza u l-prestazzjoni tal-apparat mediku 
nnifsu.

Emenda 52
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) "testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi" tfisser apparat speċifikament 

(6) "testijiet dijanjostiċi għal finijiet 
terapewtiċi" tfisser apparat li jkun
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maħsub biex jagħżel il-pazjenti
b'kundizzjoni jew predispożizzjoni 
dijanjostikata preċedentement, bħala 
eliġibbli għal terapija fil-mira;

speċifikament maħsub u essenzjali għall-
għażla ta’ pazjenti b'kundizzjoni jew 
predispożizzjoni dijanjostikata 
preċedentement bħala adatta jew mhux 
adatta u eliġibbli għal terapija fil-mira bi 
prodott mediċinali jew firxa ta’ prodotti 
mediċinali;

Or. en

Emenda 53
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(21) “istituzzjoni tas-saħħa” ifisser 
organizzazzjoni li l-għan primarju tagħha 
huwa l-kura jew it-trattament tal-pazjenti 
jew il-promozzjoni tas-saħħa pubblika, bl-
esklużjoni ta’ laboratorji li jipprovdu 
servizzi kliniċi kummerċjali;

Or. en

Emenda 54
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) “evidenza klinika” tfisser l-
informazzjoni li tappoġġja l-validità
xjentifika u l-prestazzjoni għall-użu ta’ 
apparat kif previst mill-manifattur;

(28) “evidenza klinika” tfisser id-dejta, 
pożittiva u negattiva, li tappoġġja l-
valutazzjoni tal-validità xjentifika u l-
prestazzjoni għall-użu ta’ apparat kif 
previst mill-manifattur;

Or. en
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Emenda 55
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) "prestazzjoni ta' apparat" tfisser il-
kapaċità ta' apparat li jikseb l-iskop 
maħsub għalih kif iddikjarat mill-
manifattur. Din tikkonsisti fil-prestazzjoni 
analitika u, fejn applikabbli, fil-
prestazzjoni klinika li tappoġġja l-iskop 
maħsub tal-apparat;

(30) "prestazzjoni ta' apparat" tfisser il-
kapaċità ta' apparat li jikseb l-iskop 
maħsub għalih kif iddikjarat mill-
manifattur. Din tikkonsisti fil-kisba tal-
kapaċitajiet tekniċi, fil-prestazzjoni 
analitika u, fejn applikabbli, fil-
prestazzjoni klinika li tappoġġja l-iskop 
maħsub tal-apparat;

Or. en

Emenda 56
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) "evalwazzjoni tal-prestazzjoni" tfisser 
il-valutazzjoni u l-analiżi tad-dejta biex tiġi 
stabbilita jew ivverifikata l-prestazzjoni 
analitika u, fejn applikabbli, il-prestazzjoni 
klinika ta' apparat;

(35) "evalwazzjoni tal-prestazzjoni" tfisser 
il-valutazzjoni u l-analiżi tad-dejta biex 
ikun stabbilit jew ivverifikat li l-apparat 
jaħdem skont kif maħsub mill-manifattur, 
inkluża l-prestazzjoni teknika, analitika u, 
fejn applikabbli, il-prestazzjoni klinika ta' 
apparat;

Or. en

Emenda 57
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 45
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 58
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 59(4), ir-
rekwiżiti ta' dan ir-Regolament ma 
għandhomx japplikaw għal apparati 
kklassifikati, mmanifatturati u użati biss 
f’istituzzjoni tas-saħħa waħda, 
b’kundizzjoni li l-manifattura u l-użu jsiru 
unikament skont sistema tal-immaniġġar 
tal-kwalità unika u li l-istituzzjoni tas-
saħħa tkun akkreditata bl-istandard EN 
ISO 15189 jew kull standard rikonoxxut 
ekwivalenti ieħor. L-istituzzjonijiet tas-
saħħa għandhom jipprovdu lill-awtorità 
kompetenti lista ta’ dawn l-apparati li 
għandha tinkludi ġustifikazzjoni tal-użu 
tagħhom, partikolarment meta apparati 
ekwivalenti jkunu tqiegħdu għad-
dispożizzjoni fis-suq. Din l-informazzjoni 
għandha tkun ippubblikata. L-Istati 
Membri jistgħu ukoll jagħmlu l-
manifattura u l-użu tal-apparat ikkonċernat 
suġġetti għal aktar rekwiżiti tas-sikurezza.

Or. en
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Emenda 59
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tali apparati mediċi mhux se jidħlu u mhux se jkunu disponibbli fis-suq, li huwa dak li din il-
leġiżlazzjoni qed tipprova tirregola. L-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa għandhom ikunu 
responsabbli li jissodisfaw l-istandards tas-sikurezza għal dijanjostika in-house tal-klassi D.

Emenda 60
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 61
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Permezz ta’ deroga mill-ewwel 
sottoparagrafu, apparati kklassifikati 
bħala klassi D u li huma mitluba jintużaw 
għal skopijiet ta' trasfużjonijiet jew 
trapjanti jistgħu jiġu manifatturati jew 
użati f’istituzzjoni tas-saħħa unika 
mingħajr ma jissodisfaw ir-rekwiżiti sħaħ 
ta’ dan ir-Regolament sakemm ikunu 
konformi mal-kundizzjonijiet iddefiniti fl-
ewwel subparagrafu, ir-rekwiżiti 
essenzjali fl-Anness I, l-istandards 
armonizzati applikabbli msemmija fl-
Artikolu 6 u speċifikazzjonijiet tekniċi 
komuni applikabbli msemmija fl-
Artikolu 7. Din id-deroga hija applikabbli 
biss jekk, u sakemm, tali apparati ma 
jkunux disponibbli fis-suq bil-marka CE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tali apparati mediċi mhux se jidħlu u mhux se jkunu disponibbli fis-suq, li huwa dak li din il-
leġiżlazzjoni qed tipprova tirregola. L-istituzzjonijiet tal-kura tas-saħħa għandhom ikunu 
responsabbli li jissodisfaw l-istandards tas-sikurezza għal dijanjostika in-house tal-klassi D.
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Emenda 62
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Minbarra dan, l-apparati klassifikati 
bħala klassi D u li huma mitluba li 
jintużaw għal skopijiet ta’ trasfużjonijiet u 
trapjanti, meta ma jkunux disponibbli bil-
marka CE, jew disponibbli bil-marka CE 
iżda li ma jilħqux l-istandards jew 
speċifikazzjonijiet adegwati rikjesti mill-
utenti, jistgħu jiġu manifatturati u użati fi 
ħdan istituzzjoni tas-saħħa unika 
mingħajr ma jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ 
dan ir-Regolament, sakemm ikunu 
konformi mal-kundizzjonijiet definiti fl-
ewwel sottoparagrafu, u r-rekwiżiti 
essenzjali (Anness I), u l-istandards 
armonizzati applikabbli (Artikolu 6), u l-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
applikabbli (Artikolu 7).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għad-ditezzjoni ta’ aġenti trasmissibbli rari jew mhux frekwent  fejn ma jkunx hemm marki 
CE disponibbli, apparati tal-klassi D “in house” għandhom ikunu eżentati minn xi rekwiżiti 
tar-regolament. Madankollu, sabiex tintwera konformità mal-kwalità abbażi tal-ogħla livell 
ta’ żvilupp tekniku u ta’ sikureżża, dawn l-IVDs għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti 
essenzjali (Anness I), l-istandards armonizzati u l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni 
applikabbli.

Emenda 63
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 6 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Il-manifatturi tal-apparat 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-servizz u biex 
japplikaw kull azzjoni korrettiva 
neċessarja, minn hawn ’il quddiem 
imsejjaħ il-"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 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 pjan 
għal segwitu ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni skont il-Parti B tal-
Anness XII. Fejn is-segwitu ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni ma jkunx meħtieġ, 
dan għandu jiġi ġġustifikat u dokumentat 
kif xieraq fil-pjan ta' sorveljanza ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni.

Il-manifatturi tal-apparat 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-servizz u biex 
japplikaw kull azzjoni korrettiva 
neċessarja, minn hawn ’il quddiem 
imsejjaħ il-"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 mas-sistema elettronika 
dwar il-viġilanza msemmija fl-Artikolu 60
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 pjan 
għal segwitu ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni skont il-Parti B tal-
Anness XII. Fejn is-segwitu ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni ma jkunx meħtieġ, 
dan għandu jiġi ġġustifikat u dokumentat 
kif xieraq fil-pjan ta' sorveljanza ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni u suġġett għal 
approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

Or. en

Emenda 64
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 2



AM\935390MT.doc 13/38 PE510.668v01-00

MT

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 65
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

8. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma' dan 
ir-Regolament għandhom minnufih jieħdu 
l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex dak il-
prodott isir konformi, jirtirawh jew jiġbruh 
lura, kif ikun xieraq. Dawn għandhom 
jinfurmaw lid-distributuri u, fejn ikun 
applikabbli, lir-rappreżentant awtorizzat kif 
xieraq.

8. Il-manifatturi li jqisu jew li jkollhom 
raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma' dan 
ir-Regolament għandhom minnufih jieħdu 
l-azzjoni korrettiva meħtieġa biex dak il-
prodott isir konformi, jirtirawh jew jiġbruh 
lura, kif ikun xieraq. Dawn għandhom 
jinfurmaw lill-awtorità kompetenti 
nazzjonali responsabbli, lid-distributuri u, 
fejn ikun applikabbli, lir-rappreżentant 
awtorizzat kif xieraq.

Or. en

Emenda 66
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Qabel ma jagħmlu apparat disponibbli fis- Qabel ma jagħmlu apparat disponibbli fis-
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suq, id-distributuri għandhom jivverifikaw 
li r-rekwiżiti li ġejjin ikunu ntlaħqu:

suq għall-ewwel darba, id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li r-rekwiżiti li 
ġejjin ikunu ntlaħqu:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fi ħdan il-katina ta’ provvista, id-distributuri huma responsabili mis-sikurezza tal-prodotti. 
Lil hinn minn dan, ir-responsabbiltà għas-sikurezza tal-prodotti u għall-kompletezza tad-
dokumentazzjoni hi f’idejn il-manifattur jew l-importatur. 

Emenda 67
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) li l-prodott ikun akkumpanjat mill-
informazzjoni li għandha tingħata mill-
manifattur skont l-Artikolu 8(7);

(b) li fl-assenza ta’ dikjarazzjoni ta’ 
konformità mill-manifattur jew l-
importatur, il-prodott ikun akkumpanjat 
mill-informazzjoni li għandha tingħata 
mill-manifattur skont l-Artikolu 8(7);

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fi ħdan il-katina ta’ provvista, id-distributuri huma responsabbli mis-sikurezza tal-prodotti. 
Lil hinn minn dan, ir-responsabbiltà għas-sikurezza tal-prodotti u għall-kompletezza tad-
dokumentazzjoni hi f’idejn il-manifattur jew l-importatur. 

Emenda 68
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) li l-manifattur u, fejn applikabbli, l-
importatur ikunu kkonformaw mar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 22 u l-

(c) li l-manifattur u, fejn applikabbli, l-
importatur ikunu kkonformaw mar-
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Artikolu 11(3) rispettivament. rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 11(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fi ħdan il-katina ta’ provvista, id-distributuri huma responsabbli mis-sikurezza tal-prodotti. 
Lil hinn minn dan, ir-responsabbiltà għas-sikurezza tal-prodotti u għall-kompletezza tad-
dokumentazzjoni hi f’idejn il-manifattur jew l-importatur. 

Emenda 69
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 12 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Id-distributuri 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 lill-importatur u jiżguraw li 
tittieħed l-azzjoni korrettiva neċessarja 
biex, jekk ikun xieraq, l-apparat isir 
konformi, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura. Meta 
l-apparat jippreżenta riskju, huma 
għandhom ukoll jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
fejn ikunu għamlu l-apparat disponibbli, 
filwaqt li jagħtu d-dettalji, partikolarment, 
dwar in-nuqqas ta’ konformità u dwar kull 
azzjoni korrettiva li tittieħed.

4. Id-distributuri 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 lill-importatur u , fi ħdan il-qasam 
rispettiv ta’ attività tagħhom, jiżguraw li 
tittieħed l-azzjoni korrettiva neċessarja 
biex, jekk ikun xieraq, l-apparat isir 
konformi, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura. Meta 
l-apparat jippreżenta riskju, huma 
għandhom ukoll jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
fejn ikunu għamlu l-apparat disponibbli, 
filwaqt li jagħtu d-dettalji, partikolarment, 
dwar in-nuqqas ta’ konformità u dwar kull 
azzjoni korrettiva li tittieħed.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni bejn id-diversi parteċipanti fil-katina ta’ provvista.
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Emenda 70
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 71
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 8 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(b) l-interess leġittimu fil-protezzjoni ta’ 
informazzjoni kummerċjalment sensittiva, 
sakemm ma ddgħajjifx il-protezzjoni tas-
saħħa pubblika;

Or. en

Emenda 72
Anja Weisgerber

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 8 – punt ea (ġdid)
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-kompatibbiltà ma’ sistemi ta’ 
identifikazzjoni ta’ apparat mediku li 
jinsabu diġà fis-suq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-proċess jimxi ħarir, huwa importanti li s-sistemi ta’ traċċabbiltà jkunu teknikament 
kumpatibbli.

Emenda 73
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 22 – paragrafu 8 – punt ea (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) il-kompatibbiltà mas-sistemi l-oħra 
ta’ traċċabbiltà użati minn partijiet 
interessati ta’ apparat mediku.

Or. fr

Emenda 74
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ tal-apparat klassifikat bħala 
klassi C u D, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, il-manifattur 
għandu jħejji sommarju dwar is-sikurezza 
u l-prestazzjoni. Dan għandu jinkiteb b'tali 
mod li jkun ċar għall-utent li għalih ikun 
maħsub. L-abbozz ta’ dan is-sommarju 
għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni li 
għandha tiġi ppreżentata lill-korp notifikat 
involut fil-valutazzjoni tal-konformità 

1. Fil-każ tal-apparat klassifikat bħala 
klassi C u D, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, il-manifattur 
għandu jħejji sommarju dwar is-sikurezza 
u l-prestazzjoni. Dan għandu jitqiegħed 
għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u jinkiteb 
b'tali mod li jkun ċar għall-utent li għalih 
ikun maħsub. L-abbozz ta’ dan is-
sommarju għandu jkun parti mid-
dokumentazzjoni li għandha tiġi 
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skont l-Artikolu 40 u għandu jkun validat 
minn dak il-korp.

ppreżentata lill-korp notifikat involut fil-
valutazzjoni tal-konformità skont l-
Artikolu 40 u għandu jkun validat minn 
dak il-korp.

Or. en

Emenda 75
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fil-każ tal-apparat klassifikat bħala 
klassi C u D, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, il-manifattur 
għandu jħejji sommarju dwar is-sikurezza 
u l-prestazzjoni. Dan għandu jinkiteb b'tali 
mod li jkun ċar għall-utent li għalih ikun 
maħsub. L-abbozz ta’ dan is-sommarju 
għandu jkun parti mid-dokumentazzjoni li 
għandha tiġi ppreżentata lill-korp notifikat 
involut fil-valutazzjoni tal-konformità 
skont l-Artikolu 40 u għandu jkun validat 
minn dak il-korp.

1. Fil-każ tal-apparat klassifikat bħala 
klassi C u D, għajr l-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, il-manifattur 
għandu jħejji sommarju dwar is-sikurezza 
u l-prestazzjoni. Dan għandu jinkiteb b'tali 
mod li jkun ċar għall-utent li għalih ikun 
maħsub. Dan is-sommarju għandu jkun 
akumpanjat mis-sett ta’ dejta li nġabar 
waqt l-investigazzjoni klinika u s-segwitu 
kliniku ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni. 
L-abbozz ta’ dan is-sommarju għandu jkun 
parti mid-dokumentazzjoni li għandha tiġi 
ppreżentata lill-korp notifikat involut fil-
valutazzjoni tal-konformità skont l-
Artikolu 40 u għandu jkun validat minn 
dak il-korp.

Or. en

Emenda 76
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 26 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 

7. L-Istati Membri għandhom jipprovdu 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
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bl-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 
fiha.

bl-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 
fiha. Fuq il-bażi ta’ dan l-iskambju ta’ 
informazzjoni u tal-aħjar prattiki li ġew 
stabbiliti fl-Istati Membri kollha, il-
Kummissjoni għandha tiddefinixxi, fi 
żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan 
ir-Regolament, linji gwida għall-
proċeduri għall-valutazzjoni, id-disinn u 
n-notifika ta’ korpi ta’ valutazzjoni tal-
konformità u li jkun hemm sorveljanza ta’ 
korpi notifikati.

Or. en

Emenda 77
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Is-sottokuntrattar għandu jkun limitat 
biss għal xogħlijiet speċifiċi konnessi mal-
valutazzjoni tal-konformità u l-ħtieġa li 
jiġu subkuntrattati tali xogħlijiet għandha 
tiġi ġġustifikata lill-awtorità nazzjonali.

Or. en

Emenda 78
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 29 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Kwalunkwe sussidjarja tal-korp ta’ 
valutazzjoni tal-konformità li tapplika 
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biex tkun involuta fil-proċess ta’ 
valutazzjoni tal-konformità, 
partikolarment jekk tinstab f’pajjiżi terzi, 
għandha tkun suġġetta għal applikazzjoni 
għal mekkaniżmu ta’ notifika u l-
valutazzjoni tagħha kif deskritt fl-
Artikolu 30.

Or. pt

Emenda 79
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 35 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni għandha tinvestiga l-
każijiet kollha fejn ikun inġieb xi tħassib 
għall-attenzjoni tagħha rigward il-
konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI jew il-
qadi tal-obbligi li għalihom ikun suġġett. 
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 rigward il-
konformità kontinwa ta’ korp notifikat 
mar-rekwiżiti stipulati fl-Anness VI jew il-
qadi tal-obbligi li għalihom ikun suġġett. 
Hija tista’ tibda wkoll investigazzjonijiet 
bħal dawn fuq inizjattiva tagħha stess , 
inkluż l-ispezzjoni mhux imħabbra tal-
korp notifikat minn tim ta’ valutazzjoni 
konġunt li l-kompożizzjoni tiegħu tkun 
tissodisfa l-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 30(3).

Or. pt

Emenda 80
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 9 – subparagrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista’, permezz tal-atti ta’ 
implimentazzjoni, tispeċifika l-modalitajiet 
u l-aspetti proċedurali bl-għan li tiżgura l-
applikazzjoni armonizzata tal-proċeduri ta’ 

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

proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità 
mill-korpi notifikati għal kwalunkwe 
wieħed mill-aspetti li ġejjin:

Or. en

Emenda 81
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fejn it-turija tal-konformità mar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni abbażi tad-dejta dwar il-
prestazzjoni klinika jew partijiet minnha 
titqies li mhix xierqa, għandha tingħata 
ġustifikazzjoni adegwata għal kull 
eċċezzjoni bħal din fuq il-bażi tar-riżultati 
tal-immaniġġar tar-riskju tal-manifattur u 
b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi tal-
apparat u, b'mod partikolari, l-għan(ijiet) 
maħsub(a) għalih, il-prestazzjoni prevista u 
d-dikjarazzjonijiet tal-manifattur. L-
adegwatezza tat-turija tal-konformità mar-
rekwiżiti ġenerali dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni abbażi biss tar-riżultati tal-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni analitika 
għandha tkun sostanzjata kif xieraq fid-
dokumentazzjoni teknika msemmija fl-
Anness II.

4. Fejn it-turija tal-konformità mar-
rekwiżiti ġenerali tas-sikurezza u l-
prestazzjoni abbażi tad-dejta dwar il-
prestazzjoni klinika jew partijiet minnha 
titqies li mhix xierqa, għandha tingħata 
ġustifikazzjoni adegwata għal kull 
eċċezzjoni bħal din fuq il-bażi tar-riżultati 
tal-immaniġġar tar-riskju tal-manifattur u 
b'kunsiderazzjoni tal-karatteristiċi tal-
apparat u, b'mod partikolari, l-għan(ijiet) 
maħsub(a) għalih, il-prestazzjoni prevista u 
d-dikjarazzjonijiet tal-manifattur. L-
adegwatezza tat-turija tal-konformità mar-
rekwiżiti ġenerali dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni abbażi biss tar-riżultati tal-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni analitika 
għandha tkun sostanzjata kif xieraq fid-
dokumentazzjoni teknika msemmija fl-
Anness II.

L-eżenzjoni mill-wiri ta’ konformità mar-
rekwiżiti ta’ sikurezza u prestazzjoni 
ġenerali bbażati fuq dejta klinika skont l-
ewwel sottoparagrafu għandha tkun 
suġġetta għal approvazzjoni preċedenti 
mill-awtorità kompetenti.

Or. en
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Emenda 82
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 47 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Id-dejta relatata mal-validità xjentifika, 
id-dejta dwar il-prestazzjoni analitika u, 
fejn applikabbli, id-dejta dwar il-
prestazzjoni klinika għandha tinġabar fil-
qosor bħala parti minn rapport dwar l-
evidenza klinika msemmi fit-Taqsima 3 
tal-Parti A tal-Anness XII. Fid-
dokumentazzjoni teknika msemmija fl-
Anness II rigward l-apparat ikkonċernat, 
għandu jiġi inkluż ir-rapport dwar l-
evidenza klinika jew ir-referenzi kompluti 
relatati miegħu.

5. Id-dejta relatata mal-validità xjentifika, 
id-dejta dwar il-prestazzjoni analitika u, 
fejn applikabbli, id-dejta dwar il-
prestazzjoni klinika għandha tinġabar fil-
qosor bħala parti minn rapport dwar l-
evidenza klinika msemmi fit-Taqsima 3 
tal-Parti A tal-Anness XII. Fid-
dokumentazzjoni teknika msemmija fl-
Anness II rigward l-apparat ikkonċernat, 
għandu jiġi inkluż ir-rapport dwar l-
evidenza klinika, li għandha tkun 
aċċessibbli għall-pubbliku permezz tas-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 51 fil-mument meta l-apparat 
jitqiegħed fis-suq.

Or. en

Emenda 83
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 48 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4. L-istudji kollha dwar il-prestazzjoni 
klinika għandhom jitfasslu u jitwettqu 
b’tali mod li d-drittijiet, is-sikurezza u l-
benessri tas-suġġetti li jipparteċipaw 
f'dawn l-istudji dwar il-prestazzjoni klinika 
jkunu protetti u li d-dejta klinika ġġenerata 
fl-istudju dwar il-prestazzjoni klinika tkun 
affidabbli u soda. It-twettiq ta’ studji dwar 
il-prestazzjoni klinika għandu jkun 
suġġett għal opinjoni pożittiva mill-
Kumitat tal-Etika responsabbli.
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Or. en

Emenda 84
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 6 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
valutazzjoni ssir b'mod konġunt minn 
għadd raġonevoli ta' persuni li
kollettivament ikollhom il-kwalifiki u l-
esperjenza meħtieġa. Fil-valutazzjoni, 
għandha titqies l-opinjoni ta’ mill-inqas 
persuna waħda li l-qasam ta' interess 
prinċipali tagħha ma jkunx xjentifiku. 
Għandha titqies l-opinjoni ta' mill-inqas 
pazjent wieħed. It-twettiq ta’ studji dwar 
il-prestazzjoni klinika għandu jkun 
suġġett għal opinjoni pożittiva mill-
Kumitat tal-Etika responsabbli.

Or. en

Emenda 85
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) ir-reġistrazzjoni tal-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika skont l-Artikolu 50;

(a) ir-reġistrazzjoni tal-istudji dwar il-
prestazzjoni klinika skont l-Artikolu 50 u 
d-dejta klinika ġġenerata;

Or. en

Emenda 86
António Fernando Correia de Campos
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Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(c) l-informazzjoni relatata mal-istudji 
dwar il-prestazzjoni klinika mwettqa 
f’aktar minn Stat Membru wieħed fil-każ 
ta’ applikazzjoni waħda, skont l-
Artikolu 56;

(c) l-informazzjoni relatata mal-istudji 
dwar il-prestazzjoni klinika mwettqa 
f’aktar minn Stat Membru wieħed u d-
dejta klinika ġġenerata fil-każ ta’ 
applikazzjoni waħda, skont l-Artikolu 56;

Or. en

Emenda 87
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – 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 [Ref. tar-
Regolament futur dwar il-provi kliniċi]. Bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 50, l-informazzjoni miġbura u 
proċessata fis-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli biss għall-Istati Membri u 
għall-Kummissjoni.

2. Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema 
elettronika msemmija fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, 
stabbilita skont l-Artikolu […] tar-
Regolament (UE) Nru [Ref. tar-
Regolament futur dwar il-provi kliniċi]. Bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 50 u l-Artikolu 51(a), (c) u (d), l-
informazzjoni miġbura u proċessata fis-
sistema elettronika għandha tkun 
aċċessibbli biss għall-Istati Membri u 
għall-Kummissjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ trasparenza u saħħa pubblika. M’hemm l-ebda raġuni għall-prevenzjoni 
tal-aċċess minn akademiċi indipendenti għal dejta dwar il-prestazzjoni klinika u avvenimenti 
avversi.
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Emenda 88
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 85, 
filwaqt li tiddetermina liema informazzjoni 
oħra rigward l-istudji dwar il-prestazzjoni 
klinika 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 [Ref. 
tar-Regolament futur dwar il-provi kliniċi]. 
L-Artikolu 50(3) u (4) għandu japplika .

3. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 85 
sabiex 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 [Ref. 
tar-Regolament futur dwar il-provi kliniċi].

Or. en

Emenda 89
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk l-isponser jintroduċi modifiki fl-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika, li 
x'aktarx ikunu se jħallu impatt sostanzjali 
fuq is-sikurezza jew id-drittijiet tas-
suġġetti jew fuq kemm tkun soda jew 
affidabbli d-dejta klinika ġġenerata mill-
istudju, dan għandu jinnotifika lill-Istat 
Membru jew l-Istati Membri kkonċernati
bir-raġunijiet għal dawk il-modifiki u l-
kontenut tagħhom. In-notifika għandha 
tkun akkumpanjata minn verżjoni 
aġġornata tad-dokumentazzjoni rilevanti 

1. Jekk l-isponser jintroduċi modifiki fl-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika, li 
x'aktarx ikunu se jħallu impatt sostanzjali 
fuq is-sikurezza jew id-drittijiet tas-
suġġetti jew fuq kemm tkun soda jew 
affidabbli d-dejta klinika ġġenerata mill-
istudju, dan għandu jinnotifika lill-Istat 
Membru jew l-Istati Membri u l-Kumitat 
tal-Etika kkonċernat bir-raġunijiet għal 
dawk il-modifiki u l-kontenut tagħhom. In-
notifika għandha tkun akkumpanjata minn 
verżjoni aġġornata tad-dokumentazzjoni 
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msemmija fl-Anness XIII. rilevanti msemmija fl-Anness XIII.

Or. en

Emenda 90
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-isponser jista’ jimplimenta l-modifiki 
msemmija fil-paragrafu 1, mhux qabel 
30 jum wara n-notifika, sakemm l-Istat 
Membru kkonċernat ma jkunx innotifika 
lill-isponser bir-rifjut tiegħu abbażi ta’ 
konsiderazzjonijiet għas-saħħa pubblika, 
is-sikurezza tal-pazjenti jew il-politika 
pubblika.

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-restrizzjoni tar-raġunijiet għar-rifjut kif proposti fit-test oriġinali jista’ jeskludi b’mod żbaljat 
aspetti bħal dejta li ma tkunx rilevanti jew robusta biżżejjed u kunsiderazzjonijiet etiċi oħra. Il-
modifiki ta’ investigazzjonijiet kliniċi proposti minn sponsers m’għandhom jippermettu l-ebda tnaqqis 
fl-istandards xjentifiċi jew etiċi mmotivati minn interessi kummerċjali.

Emenda 91
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 54 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Fejn Stat Membru jkun irrifjuta, 
issospenda jew temm studju dwar il-
prestazzjoni klinika, jew ikun talab għal 
modifika sostanzjali jew waqfa temporanja 
ta' studju dwar il-prestazzjoni klinika, jew 
ikun ġie nnotifikat mill-isponser bit-tmiem 
bikri ta' studju dwar il-prestazzjoni klinika 

1. Fejn Stat Membru jkun irrifjuta, 
issospenda jew temm studju dwar il-
prestazzjoni klinika, jew ikun talab għal 
modifika sostanzjali jew waqfa temporanja 
ta' studju dwar il-prestazzjoni klinika, jew 
ikun ġie nnotifikat mill-isponser bit-tmiem 
bikri ta' studju dwar il-prestazzjoni klinika 
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minħabba raġunijiet ta' sikurezza, dak l-
Istat Membru għandu jikkomunika d-
deċiżjoni tiegħu u r-raġunijiet għaliha lill-
Istati Membri kollha u lill-Kummissjoni 
permezz tas-sistema elettronika msemmija 
fl-Artikolu 51.

minħabba raġunijiet ta' sikurezza, dak l-
Istat Membru għandu jikkomunika tali fatti 
u d-deċiżjoni tiegħu u r-raġunijiet għaliha 
lill-Istati Membri kollha u lill-
Kummissjoni permezz tas-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 51.

Or. en

Emenda 92
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fi żmien sena minn tmiem l-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika, l-isponser 
għandu jippreżenta lill-Istati Membri 
kkonċernati sommarju tar-riżultati tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika f’forma 
ta’ rapport tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika msemmi fit-Taqsima 2.3.3 tal-
Parti A tal-Anness XII. Fejn, għal 
raġunijiet xjentifiċi, ma jkunx possibbli li 
jiġi ppreżentat ir-rapport tal-istudju dwar 
il-prestazzjoni klinika fi żmien sena, dan 
għandu jiġi ppreżentat malli jkun 
disponibbli. F’dan il-każ, il-protokoll tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika 
msemmi fit-Taqsima 2.3.2 tal-Parti A tal-
Anness XII għandu jispeċifika meta r-
riżultati tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika jkunu se jiġu ppreżentati, flimkien 
ma’ spjegazzjoni.

3. Fi żmien sena minn tmiem l-istudju 
dwar il-prestazzjoni klinika, l-isponser 
għandu jippreżenta lill-Istati Membri 
kkonċernati sommarju tar-riżultati tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika f’forma 
ta’ rapport tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika msemmi fit-Taqsima 2.3.3 tal-
Parti A tal-Anness XII flimkien mad-dejta 
kollha miġbura waqt l-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika, inklużi riżultati 
negattivi. Fejn, għal raġunijiet xjentifiċi, 
ma jkunx possibbli li jiġi ppreżentat ir-
rapport tal-istudju dwar il-prestazzjoni 
klinika fi żmien sena, dan għandu jiġi 
ppreżentat malli jkun disponibbli. F’dan il-
każ, il-protokoll tal-istudju dwar il-
prestazzjoni klinika msemmi fit-
Taqsima 2.3.2 tal-Parti A tal-Anness XII
għandu jispeċifika meta r-riżultati tal-
istudju dwar il-prestazzjoni klinika jkunu 
se jiġu ppreżentati, flimkien ma’ 
spjegazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Tali dejta diġà hija disbonibbli għall-isponser u għandha tkun ikkomunikata lill-Istat Membru 
għal skrutinju statistiku adegwat.
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Emenda 93
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’din l-applikazzjoni, l-isponser 
għandu jipproponi lil wieħed mill-Istati 
Membri kkonċernati 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 propost mill-
isponser għandu jkun l-Istat Membru 
koordinatur. Jekk Stat Membru ieħor 
differenti minn dak propost mill-isponser, 
isir l-Istat Membru koordinatur, l-
iskadenzi msemmija fl-Artikolu 49(2) 
għandhom jibdew dakinhar tal-
aċċettazzjoni.

2. L-Istati Membri kkonċernati għandhom 
jiftiehmu, fi żmien sitt ijiem mill-
preżentazzjoni tal-applikazzjoni unika, 
dwar liema Stat Membru għandu jkun l-
Istat Membru koordinatur. L-Istati Membri 
u l-Kummissjoni għandhom jiftiehmu, fil-
qafas tal-attribuzzjonijiet tal-Grupp ta’ 
Koordinazzjoni tal-Apparat Mediku, dwar 
regoli ċar għad-deżinjazzjoni tal-Istat 
Membru koordinatur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-soluzzjoni proposta mit-test tal-Kummissjoni tippermetti l-isponsers jagħżlu l-awtoritajiet 
kompetenti li japplikaw standards anqas stretti, dawk bl-inqas riżorsi jew mgħobbija b’ċifra 
kbira ta’ talbiet li jiggrava l-approvazzjoni taċita proposta ta’ investigazzjonijiet kliniċi. 
Jista’ jkun stabbilit qafas għad-deċiżjonijiet dwar l-Istat Membru koordinatur mill-MDCG li 
diġà ġie propost, f’konformità max-xogħlijiet tiegħu deskritti fl-Artikolu 80.

Emenda 94
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 1 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-isponser għandu jirreġistra 
kompletament kwalunkwe waħda minn 
dawn li ġejjin:

1. L-isponser għandu jirreġistra 
kompletament fis-sistema elettronika dwar 
l-investigazzjonijiet kliniċi msemmija fl-
Artikolu 51 kwalunkwe waħda minn dawn 
li ġejjin:

Or. en

Emenda 95
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) avveniment avvers serju li jkollu rabta 
kawżali mal-apparat għall-evalwazzjoni 
tal-prestazzjoni, il-komparatur jew il-
proċedura ta’ studju jew fejn tali rabta 
kawżali tkun raġonevolment possibbli;

(a) kwalunkwe avveniment avvers li jkollu 
rabta kawżali mal-apparat għall-
evalwazzjoni tal-prestazzjoni, il-
komparatur jew il-proċedura ta’ studju jew 
fejn tali rabta kawżali tkun raġonevolment 
possibbli;

Or. en

Emenda 96
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fil-każ ta’ studju dwar il-prestazzjoni
klinika li għaliha l-isponser ikun uża l-
applikazzjoni unika msemmija fl-
Artikolu 56, l-isponser għandu jirrapporta 
kull avveniment kif imsemmi fil-
paragrafu 2 permezz tas-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 51. Meta 
jasal, dan ir-rapport għandu jiġi trażmess 

Fil-każ ta’ investigazzjoni klinika li għaliha 
l-isponser ikun uża l-applikazzjoni unika 
msemmija fl-Artikolu 56, l-isponser 
għandu jirrapporta kull avveniment kif 
imsemmi fil-paragrafi 1 u 2 permezz tas-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 51. Meta jasal, dan ir-rapport 
għandu jiġi trażmess elettronikament lill-
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elettronikament lill-Istati Membri kollha 
konċernati.

Istati Membri kollha konċernati.

Or. en

Emenda 97
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 98
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri u l-Kummissjoni 
għandhom jiżviluppaw u jiggarantixxu l-
interoperabililtà bejn ir-rekords 
nazzjonali u s-sistema elettronika dwar il-
viġilanza msemmija fl-Artikolu 60 biex 
jiżguraw l-esportazzjoni awtomatizzata 
tad-dejta lil din is-sistema, filwaqt li tkun 
evitata d-duplikazzjoni tar-reġistri.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-reġistri ta’ kwalità għolja għal popolazzjonijiet wiesa’ se jevitaw il-frammentazzjoni tar-
reġistri u se jiffaċilitaw stampa aktar adegwata tas-sikurezza u l-effikaċja ta’ apparati mediċi.
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Emenda 99
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – 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. Għandhom 
jirreġistraw dawn ir-rapporti f'punt ċentrali 
fil-livell nazzjonali. Meta awtorità 
kompetenti ta' Stat Membru tirċievi rapport 
ta' dat-tip, għandha tiegħu l-passi meħtieġa 
biex tiżgura li l-manifattur tal-apparat 
ikkonċernat jiġi infurmat bl-inċident. Il-
manifattur għandu jiżgura li jkun hemm 
segwitu xieraq.

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

Or. fr

Emenda 100
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-informazzjoni miġbura u pproċessata 
mis-sistema elettronika għandha tkun 
aċċessibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri, għall-Kummissjoni u 
għall-korpi notifikati.

2. L-informazzjoni miġbura u proċessata 
permezz tas-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, għall-
Kummissjoni, għall-korpi notifikati u 
mingħajr preġudizzju għall-ippreservar 
tal-proprjetà intellettwali, għall-
professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-
pubbliku. Id-dejta msemmija fil-punti (a) 
sa (e) tal-Artikolu 60(1) m’għandhiex 
tkun ikkunsidrata bħala informazzjoni 
kummerċjalment kunfidenzjali.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-aċċess għad-dejta klinika huwa essenzjali għall-ippreservar tat-trasparenza tas-sistema u 
għall-analiżi minn akkademiċi indipendenti u minn organizzazzjonijiet mediċi professjonali. 
L-ebda proprjetà intellettwali jew informazzjoni kummerċjalment sensittiva ma hija implikata 
f’tali dejta klinika.

Emenda 101
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-livell adegwat ta’ informazzjoni għandu jkun stabbilit fir-Regolament tal-preżent.

Emenda 102
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 83 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
dispożizzjonijiet dwar il-penali li japplikaw 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament u għandhom iwettqu l-miżuri 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li dawn jiġu 
implimentati. Il-penali stipulati jridu jkunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa [tliet xhur qabel id-data tal-applikazzjoni 
ta’ dan ir-Regolament] u għandhom 

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu d-
dispożizzjonijiet dwar il-penali li japplikaw 
għall-ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-
Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri 
kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li dawn 
ikunu implimentati u suffiċjentement 
dissważivi. Il-penali stipulati jridu jkunu 
effettivi, proporzjonati u dissważivi. L-
Istati Membri għandhom jinnotifikaw 
dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni 
sa [tliet xhur qabel id-data tal-applikazzjoni 
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jinnotifikawha mingħajr dewmien b'kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

ta’ dan ir-Regolament] u għandhom 
jinnotifikawha mingħajr dewmien b'kull 
emenda sussegwenti li taffettwahom.

Or. en

Emenda 103
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għandu japplika minn [ħames snin wara 
d-dħul fis-seħħ].

2. Għandu japplika minn [tliet snin wara d-
dħul fis-seħħ].

Or. en

Emenda 104
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness 5 – taqsima 1 – paragrafu 1 – punt 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15. fil-każ ta' apparati kklassiti fil-klassi C 
jew D, taqsira tas-sikurezza u tal-
prestazzjoni,

15. fil-każ ta’ apparati kklassiti fil-klassi C 
jew D, taqsira tas-sikurezza u tal-
prestazzjoni u s-sett sħiħ tad-dejta miġbur 
waqt l-istudju kliniku u s-segwitu kliniku 
ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Emenda 105
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness I – taqsima 1 – punt 4 – punt 4.4 – parti introduttorja
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4.4. Il-korp notifikat irid jagħmel l-
ispezzjonijiet saltwarji għal għarrieda tal-
fabbrika tal-manifattur, u, fejn ikun 
rilevanti, tal-fabbriki tal-fornituri u/jew tas-
sottokuntratturi tal-manifattur, dawn 
jistgħu jiġu kkombinati mal-valutazzjoni 
tas-sorveljanza perjodika msemmija fit-
Taqsima 4.3. jew jistgħu jsiru minbarra din 
il-valutazzjoni tas-sorveljanza. Il-korp 
notifikat għandu jistabbilixxi pjan tal-
ispezzjonijiet għal għarrieda li m’għandux 
ikollu perjodiċità ta’ inqas minn spezzjoni 
kull sena u li m’għandux ikun żvelat lill-
manifattur.

Or. en

Emenda 106
Nora Berra

Proposta għal regolament
Anness 8 – taqsima 2 – punt 6 – punt 6.2 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) Il-korp notifikat għandu jikkonsidra 
sew l-opinjoni, jekk ikun hemm, tal-
awtorità kompetenti dwar il-prodotti 
mediċinali kkonċernata jew tal-EMA fit-
teħid tad-deċiżjoni tiegħu. Għandu jibgħat
id-deċiżjoni finali tiegħu lill-awtorità 
kompetenti dwar il-prodotti mediċinali 
kkonċernata jew lill-EMA. Iċ-ċertifikat tal-
eżami tad-disinn għandu jintbagħat skont 
il-punt (d) tat-Taqsima 6.1.

(e) Il-korp notifikat għandu jikkonsidra 
sew l-opinjoni, jekk ikun hemm, tal-
awtorità kompetenti dwar il-prodotti 
mediċinali kkonċernata jew tal-EMA fit-
teħid tad-deċiżjoni tiegħu. Jekk il-korp 
notifikat jiddevja minn dik il-pożizzjoni, 
għandu jiġġustifika d-deċiżjoni finali 
tiegħu lill-awtorità kompetenti dwar il-
prodotti mediċinali kkonċernata jew lill-
EMA. Jekk ma jinkiseb l-ebda 
kompromess, il-kwistjoni għandha tiġi 
riferuta lill-MDCG. Iċ-ċertifikat tal-eżami 
tad-disinn għandu jintbagħat skont il-
punt (d) tat-Taqsima 6.1.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-Proposta tiddikjara li l-korp notifikat għandu “jikkunsidra sew” l-opinjoni espressa mill-
EMA (Anness VIII,6.2. (e)). Dan iħalli biżżejjed lok għal interpretazzjoni u, filwaqt li l-korp 
notifikat m’għandu ebda obbligu li jsegwi l-opinjoni tal-EMA, ma tantx hu probabbli li 
jinjoraha. Neħtieġu, għalhekk, definizzjoni ta’ x’jiġri f’każ li l-valutazzjonijiet tal-EMA u tal-
korp notifikat ma jkunux konsistenti.

Emenda 107
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness 12 – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.2.1 – punt 1.2.1.4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.1.4 Id-dejta tal-prestazzjoni analitika 
għandha titqassar u tkun parti mir-rapport 
tal-evidenza klinika.

1.2.1.4 Is-sett sħiħ tad-dejta tal-
prestazzjoni analitika għandu 
jakkumpanja r-rapport tal-evidenza 
klinika u jista’ jitqassar bħala parti 
minnu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal skrutinju adegwat; Is-sett tad-dejta diġà jeżisti u ma jirrappreżenta l-ebda piż ulterjuri.

Emenda 108
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness 12 – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.2.2 – punt 1.2.2.5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1.2.2.5 Id-dejta tal-prestazzjoni klinika 
għandha titqassar u tkun parti mir-rapport 
tal-evidenza klinika.

1.2.2.5 Is-sett sħiħ tad-dejta tal-
prestazzjoni klinika għandu jakkumpanja 
r-rapport tal-evidenza klinika u jista’
jitqassar bħala parti minnu.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għal skrutinju adegwat; Is-sett tad-dejta diġà jeżisti u ma jirrappreżenta l-ebda piż ulterjuri.

Emenda 109
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness 12 – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.2.2 – punt 1.2.2.6 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-apparati tal-klassi C skont ir-regoli 
stabbiliti fl-Anness VII, ir-rapport tal-
istudju tal-prestazzjoni klinika għandu 
jinkludi l-metodu tal-analiżi tad-dejta, il-
konklużjoni tal-istudju, u d-dettalji 
rilevanti tal-protokoll tal-istudju;

Għall-apparati tal-klassi C skont ir-regoli 
stabbiliti fl-Anness VII, ir-rapport tal-
istudju tal-prestazzjoni klinika għandu 
jinkludi l-metodu tal-analiżi tad-dejta, il-
konklużjoni tal-istudju, u d-dettalji 
rilevanti tal-protokoll tal-istudju u s-sett 
sħiħ tad-dejta;

Or. en

Emenda 110
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness 12 – taqsima 1 – punt 1 – punt 1.2.2 – punt 1.2.2.6 – inċiż 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Għall-apparati tal-klassi D skont ir-regoli 
stabbiliti fl-Anness VII, ir-rapport tal-
istudju tal-prestazzjoni klinika għandu 
jinkludi l-metodu tal-analiżi tad-dejta, il-
konklużjoni tal-istudju, id-dettalji rilevanti 
tal-protokoll tal-istudju u l-punti 
individwali tad-dejta.

Għall-apparati tal-klassi D skont ir-regoli 
stabbiliti fl-Anness VII, ir-rapport tal-
istudju tal-prestazzjoni klinika għandu 
jinkludi l-metodu tal-analiżi tad-dejta, il-
konklużjoni tal-istudju, id-dettalji rilevanti 
tal-protokoll tal-istudju u s-sett sħiħ tad-
dejta.

Or. en

Emenda 111
António Fernando Correia de Campos
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Proposta għal regolament
Anness 12 – taqsima 1 – punt 2 – punt 2.2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kull pass tal-istudju tal-prestazzjoni 
klinika, mill-ewwel ħsieb dwar il-ħtieġa u 
l-ġustifikazzjoni għall-istudju sal-
pubblikazzjoni tar-riżultati, għandu jsir 
skont prinċipji etiċi magħrufin, pereżempju 
bħal dawk stabbiliti fl-Istqarrija ta' Helsinki 
dwar il-Prinċipji Etiċi fir-Riċerka Medika li 
Tinvolvi Suġġetti Umani tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija, adottati mit-18-il 
Assemblea Medika Dinjija f'Helsinki, fil-
Finlandja, fl-1964 u emendata l-aħħar mid-
59 Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f'Seoul, fil-Korea, fl-2008.

Kull pass tal-istudju tal-prestazzjoni 
klinika, mill-ewwel ħsieb dwar il-ħtieġa u 
l-ġustifikazzjoni għall-istudju sal-
pubblikazzjoni tar-riżultati, għandu jsir 
skont prinċipji etiċi magħrufin, pereżempju 
bħal dawk stabbiliti fl-Istqarrija ta' Helsinki 
dwar il-Prinċipji Etiċi fir-Riċerka Medika li 
Tinvolvi Suġġetti Umani tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija, adottati mit-18-il 
Assemblea Medika Dinjija f'Helsinki, fil-
Finlandja, fl-1964 u emendata l-aħħar mid-
59 Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f'Seoul, fil-Korea, fl-2008. 
Il-konformità mal-prinċipji msemmija 
hawn fuq għandha tingħata permezz ta’ 
opinjoni favorevoli tal-Kumitat tal-Etika 
kkonċernat.

Or. en

Emenda 112
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness 12 – taqsima 1 – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

"Rapport ta' studju tal-prestazzjoni 
klinika", iffirmat minn tabib jew minn xi 
persuna responsabbli oħra awtorizzata, 
għandu jkun fih l-informazzjoni 
ddokumentata dwar l-istudju tal-
prestazzjoni klinika, ir-riżultati u l-
konklużjonijiet tal-istudju tal-prestazzjoni 
klinika, inklużi s-sejbiet negattivi. Ir-
riżultati u l-konklużjonijiet għandhom 
ikunu trasparenti, mhux preġudikati u 
klinikament rilevanti. Ir-rapport għandu 
jkun fih biżżejjed informazzjoni li 

"Rapport ta' studju tal-prestazzjoni 
klinika", iffirmat minn tabib jew minn xi 
persuna responsabbli oħra awtorizzata, 
għandu jkun fih l-informazzjoni 
ddokumentata dwar l-istudju tal-
prestazzjoni klinika, ir-riżultati u l-
konklużjonijiet tal-istudju tal-prestazzjoni 
klinika, inklużi s-sejbiet negattivi. Ir-
ri¿ultati u l-konklu¿jonijiet għandhom 
ikunu trasparenti, mhux preġudikati u 
klinikament rilevanti. Ir-rapport għandu 
jkun fih biżżejjed informazzjoni li 



PE510.668v01-00 38/38 AM\935390MT.doc

MT

jinftiehem minn persuna indipendenti 
mingħajr referenza għal dokumenti oħrajn. 
Ir-rapport irid jinkludi wkoll, fejn ikun 
rilevanti, kull emenda jew devjazjoni mill-
protokoll, u d-dejta li tiġi eskluża, flimkien 
mar-raġunament xieraq għal dan.

jinftiehem minn persuna indipendenti 
mingħajr referenza għal dokumenti oħrajn. 
Ir-rapport irid jinkludi wkoll, fejn ikun 
rilevanti, kull emenda jew devjazjoni mill-
protokoll, u d-dejta li tiġi eskluża, flimkien 
mar-raġunament xieraq għal dan. Ir-
rapport għandu jkun akkumpanjat mir-
rapport tal-evidenza klinika kif deskritt 
fil-punt 3.1 u għandu jkun aċċessibbli 
għall-pubbliku bit-tqegħid fis-suq tal-
apparat permezz tas-sistema elettronika 
msemmija fl-Artikolu 51.

Or. en

Emenda 113
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness 12 – taqsima 1 – punt 3 – punt 3.3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-evidenza klinika u d-dokumentazzjoni 
għaliha għandhom jiġu aġġornati matul il-
ħajja tal-apparat ikkonċernat, bid-dejta li 
tkun ittieħdet mill-implimentazzjoni tal-
pjan ta' sorveljanza tal-manifattur ta' wara 
l-kummerċjalizzazzjoni, imsemmi fl-
Artikolu 8(5), li għandu jinkludi pjan għas-
segwitu ta' wara l-kummerċjalizzazzjoni 
skont il-Parti B ta' dan l-Anness.

Id-dejta tal-evidenza klinika u d-
dokumentazzjoni tagħha għandhom jiġu 
aġġornati matul il-ħajja tal-apparat 
ikkonċernat, bid-dejta li tkun ittieħdet mill-
implimentazzjoni tal-pjan ta' sorveljanza 
tal-manifattur ta' wara l-
kummerċjalizzazzjoni, imsemmi fl-
Artikolu 8(5), li għandu jinkludi pjan għas-
segwitu ta' wara l-kummerċjalizzazzjoni 
skont il-Parti B ta' dan l-Anness. Id-dejta 
tal-evidenza klinika u l-aġġornamenti 
sussegwenti tagħha permezz ta’ segwitu 
ta’ wara l-kummerċjalizzazzjoni 
għandhom ikunu aċċessibbli għall-
pubbliku permezz tas-sistemi elettroniċi 
msemmija fl-Artikolu 51 u 60.

Or. en


