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Emenda 88
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Premessa 19a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(19a) 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 
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.

Or. en

Emenda 89
Antonyia Parvanova

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

(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 informazzjoni dwar il-
karatteristiċi ewlenin tal-apparat, l-effetti 
negattivi potenzjali, twissija tar-riskji tas-
saħħa potenzjali, miżuri ta' kura ta' 
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apparati dijanjostiċi jew mal-iskanners 
użati fil-kontrolli tas-sigurtà.

segwitu ta' wara l-operazzjonijiet u 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.

Or. en

Emenda 90
Nora Berra

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. L-użu 
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.

Or. fr

Emenda 91
Antonyia Parvanova
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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.

Or. en

Emenda 92
Andreas Schwab

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-
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; dattament 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-

(64) Biex jinżamm livell għoli ta’ saħħa u 
sikurezza, is-setgħa li tadotta l-atti skont l-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni 
fir-rigward tar-rekwiżiti minimi li 
għandhom jintlaħqu mill-korpi notifikati, 
tar-regoli dwar il-klassifikazzjoni u tad-
dokumentazzjoni li għandha tiġi 
ppreżentata għall-approvazzjoni tal-istudji 
dwar il-prestazzjoni klinika; it-twaqqif tas-
sistema UDI; l-informazzjoni li 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-
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investigazzjonijiet kliniċi; 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-
investigazzjonijiet kliniċi; 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. 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.

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 93
Toine Manders

Proposta għal regolament
Premessa 67

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(67) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
immedjatament l-atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli fejn, 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; fir-

(67) Il-Kummissjoni għandha tadotta 
immedjatament l-atti ta’ implimentazzjoni 
applikabbli fejn, 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; fir-
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rigward tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni 
jekk miżura nazzjonali provviżorja kontra 
apparat mediku li jippreżenta riskju jew 
miżura nazzjonali preventiva u 
provviżjorja għall-protezzjoni tas-saħħa, 
hix ġustifikata jew le; u b’rabta mal-
adozzjoni ta’ miżura tal-Unjoni kontra 
apparat mediku li jippreżenta riskju, 
raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jesiġu li 
jsir dan.

rigward tal-pożizzjoni tal-Kummissjoni
jekk miżura nazzjonali provviżorja kontra 
apparat mediku li jippreżenta riskju jew 
miżura nazzjonali preventiva u 
provviżjorja għall-protezzjoni tas-saħħa, 
hijiex ġustifikata jew le; u b’rabta mal-
adozzjoni ta’ miżura tal-Unjoni kontra 
apparat mediku li jippreżenta riskju, 
raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jesiġu li 
jsir dan. Din il-ġustifikazzjoni għandha 
tiġi evalwata fi żmien raġonevoli sabiex 
jiġi żgurat li dawn l-atti implimentattivi 
jkunu adegwati.

Or. en

Emenda 94
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 1 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 Fejn apparat, meta jitqiegħed fis-suq jew 
jintuża skont l-istruzzjonijiet tal-
manifattur, jinkorpora bħala parti integrali, 
sustanza li, jekk tintuża separatament, tkun 
ikkunsidrata bħala prodott mediċinali kif 
definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 
2001/83/KE, inkluż prodott mediċinali 
derivat mid-demm tal-bniedem jew mill-
plażma tal-bniedem kif definit fl-
Artikolu 1(10) ta’ dik id-Direttiva, 
b'azzjoni anċillari għal dik tal-apparat, dak 
l-apparat għandu jiġi vvalutat u awtorizzat 
skont dan ir-Regolament.

Fejn apparat, meta jitqiegħed fis-suq jew 
jintuża skont l-istruzzjonijiet tal-
manifattur, jinkorpora bħala parti integrali, 
sustanza li, jekk tintuża separatament, tkun 
ikkunsidrata bħala prodott mediċinali kif 
definit fl-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 
2001/83/KE, inkluż prodott mediċinali 
derivat mid-demm tal-bniedem jew mill-
plażma tal-bniedem kif definit fl-
Artikolu 1(10) ta’ dik id-Direttiva, 
b'azzjoni anċillari għal dik tal-apparat, dak 
l-apparat għandu jiġi vvalutat u awtorizzat 
skont dan ir-Regolament wara 
konsultazzjoni mal-aġenzija nazzjonali 
għall-mediċina jew mal-Aġenzija 
Ewropea għall-Mediċini.

Or. en
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Emenda 95
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 1 – inċiż 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

u li ma jwettaqx l-iskop tiegħu b'mezzi 
farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi, fil-ġisem tal-bniedem jew fuqu.

Or. en

Emenda 96
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 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 esterni, 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.

Or. fr

Emenda 97
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 1 – inċiż 5 – paragrafu 2
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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, 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.

Or. pt

Emenda 98
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 99
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 4 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

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 100
Hans-Peter Mayer

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 5 – inċiż 2 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 permezz ta' intervent kliniku u li huwa 
maħsub li jibqa' fl-istess post wara l-
proċedura.

permezz ta' intervent kliniku u li huwa 
maħsub li jibqa' fl-istess post wara l-
proċedura, ħlief jekk il-prodott jiddaħħal 
fis-snien.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Il-materjali għall-mili tas-snien huma materjali ordinarji li jintużaw kuljum fuq eluf ta' nies 
mingħajr ma jikkawżaw problemi tas-saħħa. Għalhekk m'għandhomx ikunu soġġetti għall-
proċedura ta' approvazzjoni għall-prodotti b'riskju għoli, peress li oġġettivament, il-materjali 
għall-mili tas-snien u prodotti bħal dawn huma differenti ferm sew f'termini ta' riskju.

Emenda 101
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) "sikurezza" tfisser in-nuqqas jew l-
evitar ta' riskji mhux aċċettabbli għall-
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pazjent jew l-utent;

Or. en

Emenda 102
Antonyia Parvanova

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 u l-prestazzjoni 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-effikaċja
tal-apparat meta dan jintuża kif maħsub 
mill-manifattur;

Or. en

Emenda 103
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 36 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 104
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – inċiżi 36 – inċiż 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

rapporti ppubblikati u/jew mhux 
ippubblikati dwar esperjenza klinika oħra 
tal-apparat imsemmi jew apparat simili li l-
ekwivalenza tiegħu għall-apparat 
inkwistjoni tista’ tintwera;

rapporti ppubblikati dwar esperjenza 
klinika oħra tal-apparat imsemmi jew 
apparat simili li l-ekwivalenza tiegħu għall-
apparat inkwistjoni tista’ tintwera;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta’ trasparenza: Dejta klinika ta' kwalità tajba hija essenzjali għall-
evalwazzjoni adegwata tas-sikurezza u l-prestazzjoni ta' apparat mediku.

Emenda 105
António Fernando Correia de Campos

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;

Or. en

Emenda 106
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
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’ 
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investigazzjoni klinika;

Or. en

Emenda 107
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt 40 – parti introduttorja

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;

Or. en

Emenda 108
Antonyia Parvanova

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).
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Or. en

Emenda 109
Antonyia Parvanova

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. 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 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 88(3).

Or. en

Emenda 110
Andreas Schwab

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-

imħassar
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Anness I, inkluża l-informazzjoni 
mogħtija mill-manifattur.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 111
Ashley Fox

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

Or. en

Emenda 112
Andreas Schwab

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 

imħassar
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teknika stabbilita fl-Anness II.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 113
Ashley Fox

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

Or. en

Emenda 114
António Fernando Correia de Campos

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-
servizz u biex japplikaw kwalunkwe 

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-
servizz u biex japplikaw kwalunkwe 
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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.

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.

It-tieni subparagrafu m'għandux japplika 
għall-apparati mediċi tal-klassi III.

Or. en

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 115
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Qabel ma jagħmlu apparat disponibbli fis-
suq għall-ewwel darba, id-distributuri 
għandhom jivverifikaw li r-rekwiżiti li 
ġejjin jkunu ntlaħqu:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fi ħdan il-katina tal-provvista, id-distributuri huma responsabbli għas-sikurezza tal-prodott. 
Barra minnha, ir-responsabilità għas-sikurezza tal-prodott u għall-kompletezza tad-
dokumentazzjoni jaqgħu f'idejn il-manifattur jew l-importatur. 

Emenda 116
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) fin-nuqqas 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 tal-provvista, id-distributuri huma responsabbli għas-sikurezza tal-prodott. 
Barra minnha, ir-responsabilità għas-sikurezza tal-prodott u għall-kompletezza tad-
dokumentazzjoni huma f'idejn il-manifattur jew l-importatur. 
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Emenda 117
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 mxew f’konformità mar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 24 u l-
Artikolu 11(3) rispettivament.

(c) li l-manifattur u, fejn applikabbli, l-
importatur ikunu mxew f’konformità mar-
rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 11(3).

Or. de

Ġustifikazzjoni

Fi ħdan il-katina tal-provvista, id-distributuri huma responsabbli għas-sikurezza tal-prodott. 
Barra minnha, ir-responsabilità għas-sikurezza tal-prodott u għall-kompletezza tad-
dokumentazzjoni jaqgħu f'idejn il-manifattur jew l-importatur. 

Emenda 118
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 il-miżura korrettiva meħtieġa biex, 
jekk ikun xieraq, l-apparat jinġieb 
f’konformità, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura. 
Meta l-apparat jippreżenta riskju, huma 
għandhom ukoll jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
fejn ikun għamlu l-apparat disponibbli, 
filwaqt li jagħtu d-dettalji, partikolarment, 
dwar in-nuqqas ta’ konformità u dwar 
kwalunkwe azzjoni korrettiva meħuda.

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 
ta' attività rispettiv tagħhom, jiżguraw li 
tittieħed il-miżura korrettiva meħtieġa biex, 
jekk ikun xieraq, l-apparat jinġieb 
f’konformità, jiġi rtirat jew jissejjaħ lura. 
Meta l-apparat jippreżenta riskju, huma 
għandhom ukoll jinfurmaw minnufih lill-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
fejn ikun għamlu l-apparat disponibbli, 
filwaqt li jagħtu d-dettalji, partikolarment, 
dwar in-nuqqas ta’ konformità u dwar 
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kwalunkwe azzjoni korrettiva meħuda.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Għandha ssir distinzjoni bejn il-parteċipanti differenti fil-katina tal-provvista.

Emenda 119
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 4a (ġdid)

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).

Or. en

Emenda 120
Antonyia Parvanova
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Proposta għal regolament
Artikolu 15 – paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni, u 
f'kollaborazzjoni mal-forum regolatorju 
internazzjonali dwar l-apparati mediċi u 
mal-korpi internazzjonali tal-
istandardizzazzjoni, tiddefinixxi sett ċar 
ta' standards ta' kwalità għolja u ta' 
sikurezza għall-ipproċessar mill-ġdid ta' 
apparati għal użu uniku, inklużi rekwiżiti 
speċifiċi għall-manifatturi ta' apparati 
pproċessati mill-ġdid.
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu adottati skont il-
proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 
88(3).

Or. en

Emenda 121
Andreas Schwab

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.

Or. en
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Emenda 122
Nora Berra

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 
m'għandux japplika għall-materjal għall-
mili tas-snien, stejpils jew suturi. 

Or. fr

Emenda 123
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-impjanti li ġejjin huma esklużi minn 
dan l-obbligu: suturi, stejpils, impjanti 
tas-snien, viti, plakek u aċċessorji għall-
impjanti ortopediċi.

Or. en

Emenda 124
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 1 – subparagrafu 1c (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 
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88(3).

Or. en

Emenda 125
Antonyia Parvanova

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;

Or. en

Emenda 126
Antonyia Parvanova

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Emenda 127
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 16 – paragrafu 2a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jistgħu jintroduċu 
dispożizzjonijiet nazzjonali li jeħtieġu li l-
karta dwar il-proteżi tinkludi wkoll 
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informazzjoni dwar il-miżuri ta' kura ta' 
wara l-operazzjoni u li tkun iffirmata 
kemm mill-pazjent kif ukoll mill-kirurgu 
responsabbli għall-kirurġija.

Or. en

Emenda 128
Sirpa Pietikäinen

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandha tiddikjara li jkun intwera li r-
rekwiżiti speċifikati f’dan ir-Regolament 
ġew issodisfati. Din ghandha tiġi aġġornata 
kontinwament. Il-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE huwa 
stipulat fl-Anness III. Dan għandu jiġi
tradott fil-lingwa jew il-lingwi uffiċjali tal-
Unjoni mitlubin mill-Istat(i) Membru(i) 
fejn l-apparat isir disponibbli. 

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

Or. en

Emenda 129
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandha tiddikjara li jkun intwera li r-
rekwiżiti speċifikati f’dan ir-Regolament 
ġew issodisfati. Din ghandha tiġi aġġornata 
kontinwament. Il-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE huwa 
stipulat fl-Anness III. Dan għandu jiġi 
tradott fil-lingwa jew il-lingwi uffiċjali tal-

1. Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE 
għandha tiddikjara li jkun intwera li r-
rekwiżiti speċifikati f’dan ir-Regolament 
ġew issodisfati. Din ghandha tiġi aġġornata 
kontinwament. Il-kontenut minimu tad-
dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE huwa 
stipulat fl-Anness III. Dan għandu jkun 
disponibbli f'waħda mil-lingwi uffiċjali 
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Unjoni mitlubin mill-Istat(i) Membru(i) 
fejn l-apparat isir disponibbli. 

tal-Unjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-traduzzjoni tad-Dikjarazzjonijiet tal-UE għal diversi lingwi hija ta' piż u mhijiex meqjusa 
neċessarja.

Emenda 130
Andreas Schwab

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

Or. en

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 131
Andreas Schwab

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 

1. Kull persuna fiżika jew ġuridika li 
tagħmel disponibbli fis-suq oġġett maħsub 
speċifikament biex jissostitwixxi parti jew 
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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.

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.

Or. en

Emenda 132
Sirpa Pietikäinen

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. Għall-apparati magħmula minn 
iktar minn parti impjantabbli waħda, 
għandu jkun żgurat ukoll li l-oġġett ma 
jkunx jeħtieġ is-sostituzzjoni tal-apparat 
kollu minħabba nuqqas ta' kompatibbiltà 
mal-parti funzjonabbli tal-apparat.
Għandha tinżamm evidenza ta’ sostenn 
disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri.

Or. en
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Emenda 133
Andreas Schwab

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.

Or. en

Emenda 134
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 21 – paragrafu 2a (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.

Or. en

Emenda 135
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2b. Kwalunkwe persuna fiżika jew 
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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.

Or. en

Emenda 136
Ashley Fox

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.

Or. en

Emenda 137
António Fernando Correia de Campos

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

Or. pt
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Emenda 138
Nora Berra

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. 

Or. fr

Emenda 139
Anja Weisgerber

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(eb) il-kompatibbiltà mas-sistemi ta' 
identifikazzjoni ta' apparat mediku li 
jkunu diġà fis-suq.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Sabiex il-proċess ikun bla xkiel, huwa importanti li s-sistemi ta' traċċabiltà jkunu teknikament 
kompatibbli.

Emenda 140
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Il-Kummissjoni, f’kollaborazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tistabbilixxi u 

1. Il-Kummissjoni, f’kollaborazzjoni mal-
Istati Membri, għandha tistabbilixxi u 
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timmaniġġja sistema elettronika biex tiġbor 
u tipproċessa l-informazzjoni li hija 
meħtieġa u proporzjonata biex tiddeskrivi u 
tidentifika l-apparat u tidentifika l-
manifattur u, fejn ikun applikabbli, lir-
rappreżentant awtorizzat u lill-importatur. 
Id-dettalji rigward l-informazzjoni li 
għandha tiġi preżentata mill-operaturi 
ekonomiċi huma stipulati fil-Parti A tal-
Anness V.

timmaniġġja sistema elettronika biex tiġbor 
u tipproċessa l-informazzjoni li hija 
meħtieġa u proporzjonata biex tiddeskrivi u 
tidentifika l-apparat u tidentifika l-
manifattur u, fejn ikun applikabbli, lir-
rappreżentant awtorizzat u lill-importatur. 
Id-dettalji rigward l-informazzjoni li 
għandha tiġi preżentata mill-operaturi 
ekonomiċi huma stipulati fil-Parti A tal-
Anness V. Il-Kummissjoni għandha 
tiddeċiedi dwar il-lingwa komuni bħala 
lingwa ġeneralment vinkolanti għar-
reġistrazzjoni. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa meqjus aħjar li jkun hemm lingwa vinkolanti unika għar-reġistrazzjoni.

Emenda 141
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 25 – paragrafu 2

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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li apparti r-reġistrazzjoni Ewropea ma tistax tintalab reġistrazzjoni oħra 
nazzjonali f'pajjiżi tal-UE individwali.
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Emenda 142
António Fernando Correia de Campos

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. Dan 
għandu jinkiteb b'tali mod li jkun ċar għall-
utent fil-mira. Dan is-sommarju għandu 
jkun akkumpanjat mid-dataset miġbur 
matul l-investigazzjoni klinika u s-segwitu 
kliniku wara l-kummerċjalizzazzjoni.
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rapport ta' sommarju faċli għall-utent għandu jkun disponibbli għall-pubbliku permezz ta' 
Eudamed flimkien mad-dataset kliniku sħiħ tiegħu għall-analiżi minn riċerkaturi indipendenti 
kliniċi jew professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Emenda 143
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 28 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

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.

Or. en

Emenda 144
Ashley Fox

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

Or. en

Emenda 145
António Fernando Correia de Campos

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

Or. en

Emenda 146
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 1b (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.

Or. pt

Emenda 147
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-Istati Membri 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 
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konġunt tal-valutazzjoni skont l-
Artikolu 32(3) u li jkunu ngħataw 
rakkomandazzjoni pożittiva mill-MDCG 
skont l-Artikolu 44a.

Or. en

Emenda 148
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

8. Meta Stat Membru jew il-Kummissjoni 
tqajjem oġġezzjonijiet skont il-paragragu 7, 
il-Kummissjoni għandha tinforma lill-
MDCG fi żmien 5 ijiem mill-iskadenza tal-
perjodu msemmi fil-paragrafu 7. Wara 
konsultazzjoni mal-partijiet involuti, l-
MDCG għandu jagħti l-opinjoni tiegħu 
mhux aktar tard minn 40 jum wara li jkun 
ġie infurmat.

Or. en

Emenda 149
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 33 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

9. Fejn ma ssir l-ebda oġġezzjoni skont il-
paragrafu 7 jew fejn l-MDCG jew il-
Kummissjoni, wara li tkun ġiet 

9. Fejn ma ssir l-ebda oġġezzjoni skont il-
paragrafu 7 jew fejn l-MDCG wara li tkun 
ġiet ikkonsultata skont il-paragrafu 8, tkun 
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ikkonsultata skont il-paragrafu 8, tkun tal-
opinjoni li n-notifika tista’ tintlaqa' b’mod 
sħiħ jew parzjali, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika n-notifika skont dan.

tal-opinjoni li n-notifika tista’ tintlaqa' 
b’mod sħiħ, il-Kummissjoni għandha 
tippubblika n-notifika skont dan.

Meta l-MDCG, wara li jkun ġie 
kkonsultat skont il-paragrafu 8, iqajjem 
oġġezzjoni fl-opinjoni tiegħu, l-Istat 
Membru notifikanti għandu jipprovdi 
tweġiba bil-miktub għall-opinjoni tal-
MDCG fi żmien 28 jum mill-wasla tal-
opinjoni. It-tweġiba għandha tindirizza l-
oġġezzjonijiet imqajma fl-opinjoni, inklużi 
l-passi li l-Istat Membru notifikanti jkun 
biħsiebu jieħu biex isolvi dawn l-
oġġezzjonijiet.
Il-Kummissjoni għandha tippubblika n-
notifika flimkien ma' sommarju tal-
opinjoni tal-MDCG u t-tweġiba tal-Istat 
Membru minnufih mal-wasla tat-tweġiba.

Or. en

Emenda 150
Andreas Schwab

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 għall-korpi notifikati tal-Istat 
Membru li fih il-korp ikun stabbilit u t-tim 
ta’ valutazzjoni konġunta maħtura skont il-
proċedura deskritta fl-Artikolu 32(3) u (4). 
B'talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat 
Membru, l-MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt f'dan il-paragrafu fi 
kwalunkwe żmien meta jkun hemm tħassib 
raġonevoli dwar il-konformità dejjiema ta’ 

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). B'talba tal-Kummissjoni jew ta’ Stat 
Membru, l-MDCG jista’ jibda l-proċess ta’ 
valutazzjoni deskritt f'dan il-paragrafu fi 
kwalunkwe żmien meta jkun hemm tħassib 
raġonevoli dwar il-konformità dejjiema ta’ 
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korp notifikat mar-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI.

korp notifikat mar-rekwiżiti stipulati fl-
Anness VI.

Or. en

Emenda 151
António Fernando Correia de Campos

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).

Or. pt

Emenda 152
Andreas Schwab

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.

Or. en
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Emenda 153
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. 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.

3. 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.

Or. en

Emenda 154
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Fid-dawl tal-progress tekniku u kull 
informazzjoni li ssir disponibbli waqt l-
attivitajiet ta’ viġilanza u ta’ sorveljanza 
tas-suq deskritti fl-Artikoli minn 61 sa 75, 
il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li 
tadotta atti delegati skont l-Artikolu 89 
fir-rigward ta’ dan li ġej:

imħassar

(a) deċiżjoni li apparat, jew kategorija jew 
grupp ta’ apparati, għandhom bħala 
deroga mill-kriterji ta’ klassifikazzjoni 
stipulati fl-Anness VII, jitqiegħdu fi klassi 
oħra;
(b) emenda jew suppliment tal-kriterji ta’ 
klassifikazzjoni stipulati fl-Anness VII.
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Or. en

Emenda 155
António Fernando Correia de Campos

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:

Or. en

Emenda 156
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

10a. L-ispezzjonijiet mhux avżati jistgħu 
jitqiesu, f'termini tan-natura u l-kamp ta' 
applikazzjoni tagħhom, bħala 
ispezzjonijiet 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.
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Or. de

Emenda 157
Andreas Schwab

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

Or. en

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.

Emenda 158
Ashley Fox

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-

imħassar
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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.

Or. en

Emenda 159
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Mekkaniżmu għall-iskrutinju ta’ ċerti 

valutazzjonijiet tal-konformità

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

2. Fi żmien 28 jum mill-wasla tal-
informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, 
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-
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MDCG għandu jiddeċiedi jekk jagħmilx 
tali talba skont il-proċedura stabbilita fl-
Artikolu 78(4). Fit-talba tiegħu l-MDCG 
għandu jindika r-raġuni tas-saħħa 
vvalidata xjentifikament, għaliex ikun 
għażel il-fajl speċifiku biex iressaq 
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari. Waqt l-għażla ta' fajl 
speċifiku għas-sottomissjoni, il-prinċipju 
tat-trattament ugwali għandu jitqies kif 
xieraq. 

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

3. L-MDCG jista’ jibgħat kummenti dwar 
is-sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari, l-aktar tard, sa 
60 jum wara li jintbagħat dan is-
sommarju. F’dak il-perjodu u l-aktar tard 
sa 30 jum wara s-sottomissjoni, l-MDCG 
jista’ jitlob li tinbagħat informazzjoni 
addizzjonali li għal raġunijiet validi 
xjentifikament tkun meħtieġa 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.

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 
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l-informazzjoni minnufih lill-MDCG. 

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

Il-miżuri skont dan il-paragrafu jistgħu 
jiġu ġġustifikati biss permezz ta’ kriterja 
waħda jew aktar minn dawn:

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

(b) bidla avversa fil-profil tar-riskji meta 
mqabbla mal-benefiċċji ta’ kategorija 
speċifika jew ta’ grupp ta’ apparati, 
minħabba tħassib dwar is-saħħa validu 
xjentifikament fir-rigward tal-komponenti 
jew il-materjal tas-sors jew fir-rigward tal-
impatt fuq is-saħħa fil-każ li apparat ma 
jaħdimx kif previst; 

(c) rata miżjuda ta’ inċidenti serji 
rrappurtati skont l-Artikolu 61 fir-rigward 
ta’ kategorija spċeifika jew grupp ta’ 
apparati;

(d) diskrepanzi sinifikanti fil-
valutazzjonijiet tal-konformità mwettqin 
minn korpi notifikati differenti fuq 
apparati sostanzjalment simili; 

(e) tħassib dwar is-saħħa pubblika fir-
rigward ta’ kategorija speċifika jew grupp 
ta’ apparati jew it-teknoloġija li fuqha 
jkunu bbażati.

6. Il-Kummissjoni għandha tqassar il-
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kummenti ppreżentati skont il-
paragrafu 3 u r-riżultat tal-proċedura ta’ 
valutazzjoni tal-konformità għandu jkun 
aċċessibbli għall-pubbliku. Hija ma 
għandhiex tiżvela dejta personali jew 
inforamzzjoni ta' natura kummerċjalment 
kunfidenzjali.

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
infrastruttura teknika għall-iskambju tad-
dejta permezz ta’ mezzi elettroniċi bejn il-
korpi notifikati u l-MDCG għall-finijiet 
ta’ dan l-Artikolu. 

8. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tista’ tadotta l-
modalitajiet u l-asspetti proċedurali 
rigward il-preżentazzjoni u l-analiżi tas-
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari skont il-paragrafi 2 u 3. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3). 

Or. en

Emenda 160
Ashley Fox

Proposta għal regolament
Artikolu 44

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44 imħassar
Mekkaniżmu għall-iskrutinju ta’ ċerti 

valutazzjonijiet tal-konformità

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

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

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

3. L-MDCG jista’ jibgħat kummenti dwar 
is-sommarju tal-valutazzjoni tal-
konformità preliminari, l-aktar tard, sa 
60 jum wara li jintbagħat dan is-
sommarju. F’dak il-perjodu u l-aktar tard 
sa 30 jum wara s-sottomissjoni, l-MDCG 
jista’ jitlob li tinbagħat informazzjoni 
addizzjonali li għal raġunijiet validi 
xjentifikament tkun meħtieġa 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 
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tintbagħat l-inforamzzjoni addizzjonali 
mitluba, il-perjodu għall-kummenti 
msemmi fl-ewwel sentenza ta' dan is-
sottoparagrafu għandu jiġi sospiż. It-
talbiet sussegwenti għal informazzjoni 
addizzjonali mill-MDCG ma għandhomx 
jissospendu l-perjodu għas-sottomissjoni 
tal-kummenti.

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

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

Il-miżuri skont dan il-paragrafu jistgħu 
jiġu ġġustifikati biss permezz ta’ kriterja 
waħda jew aktar minn dawn:

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

(b) bidla avversa fil-profil tar-riskji meta 
mqabbla mal-benefiċċji ta’ kategorija 
speċifika jew ta’ grupp ta’ apparati, 
minħabba tħassib dwar is-saħħa validu 
xjentifikament fir-rigward tal-komponenti 
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jew il-materjal tas-sors jew fir-rigward tal-
impatt fuq is-saħħa fil-każ li apparat ma 
jaħdimx kif previst; 

(c) rata miżjuda ta’ inċidenti serji 
rrappurtati skont l-Artikolu 61 fir-rigward 
ta’ kategorija spċeifika jew grupp ta’ 
apparati;

(d) diskrepanzi sinifikanti fil-
valutazzjonijiet tal-konformità mwettqin 
minn korpi notifikati differenti fuq 
apparati sostanzjalment simili; 

(e) tħassib dwar is-saħħa pubblika fir-
rigward ta’ kategorija speċifika jew grupp 
ta’ apparati jew it-teknoloġija li fuqha 
jkunu bbażati.

6. Il-Kummissjoni għandha tqassar il-
kummenti ppreżentati skont il-
paragrafu 3 u r-riżultat tal-proċedura ta’ 
valutazzjoni tal-konformità għandu jkun 
aċċessibbli għall-pubbliku. Hija ma 
għandhiex tiżvela dejta personali jew 
inforamzzjoni ta' natura kummerċjalment 
kunfidenzjali.

7. Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi l-
infrastruttura teknika għall-iskambju tad-
dejta permezz ta’ mezzi elettroniċi bejn il-
korpi notifikati u l-MDCG għall-finijiet 
ta’ dan l-Artikolu. 

8. Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tista’ tadotta l-
modalitajiet u l-asspetti proċedurali 
rigward il-preżentazzjoni u l-analiżi tas-
sommarju tal-valutazzjoni tal-konformità 
preliminari skont il-paragrafi 2 u 3. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 88(3). 

Or. en
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Emenda 161
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 44a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 44a
Skrutinju tal-korpi nnotifikati u tal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 

responsabbli għall-korpi nnotifikati 
1. L-MDCG għandu jiggarantixxi l-
allinjament tal-valutazzjoni inizjali, tal-
kwalifiki, tan-notifika u tas-sorveljanza 
tal-korpi nnotifikati, u l-allinjament tal-
attivitajiet ta' notifika u sorveljanza tal-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
responsabbli għall-korpi nnotifikati.
2. Sabiex jintlaħaq l-għan stabbilit fil-
paragrafu 1 dwar l-allinjament fir-
rigward tal-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
nnotifikati, l-MDCG għandu jistabbilixxi 
regoli ddettaljati għall-evalwazzjonijiet 
bejn il-pari tal-awtoritajiet nazzjonali 
responsabbli għall-korpi nnotifikati skont 
l-Artikolu 28(8). Dawn ir-regoli 
għandhom ikunu applikati b'mod 
obbligatorju għall-evalwazzjonijiet kollha 
bejn il-pari li għandhom jitwettqu kull 
sentejn mill-awtoritajiet kompetenti 
nazzjonali responsabbli għall-korpi 
nnotifikati skont il-pjan annwali għall-
evalwazzjonijiet bejn il-pari, skont l-
Artikolu 28(8).
3. Il-membri tal-MDCG għandhom 
jipparteċipaw fl-evalwazzjonijiet bejn il-
pari tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
responsabbli għall-korpi nnotifikati, skont 
l-Artikolu 28(8)
4. L-MDCG għandu jistabbilixxi rekwiżiti 
ddettaljati dwar il-kwalifiki li jrid 
ikollhom l-esperti tal-awditjar tiegħu 
sabiex jieħdu sehem fl-evalwazzjonijiet 
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bejn il-pari, skont l-Artikolu 28(8).
5. Sabiex jintlaħaq l-objettiv stabbilit fil-
paragrafu 1 dwar l-allinjament fir-
rigward tal-korpi nnotifikati, l-MDCG 
għandu jkollu esperti kkwalifikati fil-
valutazzjoni tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-
konformità u tal-korpi nnotifikati Tal-
anqas tnejn minn dawn l-esperti 
għandhom jipparteċipaw f'timijiet ta' 
valutazzjoni konġunta għall-valutazzjoni 
tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità 
skont l-Artikolu 32(3) u tal-korpi 
nnotifikati, skont l-Artikolu 35(4).
6. Sabiex jintlaħaq l-objettiv stabbilit fil-
paragrafu 1 dwar l-allinjament fir-
rigward tal-korpi nnotifikati, l-MDCG 
għandu jistabbilixxi rekwiżiti dettaljati 
dwar il-kwalifiki tal-esperti tiegħu għall-
valutazzjoni tal-korpi ta’ valutazzjoni tal-
konformità u tal-korpi nnotifikati.
7. L-MDCG għandu jeżamina l-opinjoni 
mogħtija mit-tim ta' valutazzjoni 
konġunta fir-rigward tar-rapport ta' 
valutazzjoni u l-abbozz ta' notifika skont 
l-Artikolu 32(6), u jiddeċiedi dwar 
rakkomandazzjoni pożittiva jew negattiva. 
Din ir-rakkomandazzjoni għandha 
titressaq lill-Kummissjoni u lill-awtorità 
nazzjonali responsabbli għall-korp 
innotifikat.
8. Bħala miżura ulterjuri biex jintlaħaq l-
objettiv stabbilit fil-paragrafu 1 dwar l-
allinjament fir-rigward tal-korpi 
nnotifikati, l-MDCG għandu jistabbilixxi 
regoli ddettaljati ta' armonizzazzjoni li 
għandhom jiġu applikati b'mod 
obbligatorju għall-valutazzjonijiet tal-
korpi ta’ valutazzjoni tal-konformità u n-
notifiki tagħhom bħala korpi nnotifikati.
Dawn ir-regoli għandhom jinkludu:
(a) Prerekwiżiti għall-valutazzjoni u n-
notifika bħala korp tan-notifika, inklużi
- rekwiżiti dwar l-organizzazzjoni, is-
sistema tal-immaniġġjar tal-kwalità, u l-
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proċessi tiegħu;
- rekwiżiti dwar ir-riżorsi meħtieġa, 
inklużi l-kwalifiki u t-taħriġ;
- rekwiżiti speċifiċi dwar l-awdituri u l-
assessuri tekniċi tal-korpi nnotifikati;
- rekwiżiti speċifiċi dwar il-laboratorji tal-
ittestjar, inklużi s-sottokuntratturi;
- għandha tingħata attenzjoni partikulari 
għall-proċessi ta' sterilizzazzjoni, għall-
bijokompatibilità, għall-apparati li fihom 
tessuti u ċelloli tal-bniedem jew tal-
annimali, u għall-valutazzjoni kimika;
- rekwiżiti dwar l-indipendenza, l-
imparzjalità u l-kunfidenzjalità.
(b) Regoli ddettaljati għall-valutazzjonijiet 
inizjali u l-valutazzjonijiet tas-sorveljanza; 
- il-valutazzjonijiet tas-sorveljanza 
għandhom jitwettqu fuq bażi regolari, tal-
anqas darba fis-sena.
- il-valutazzjonijiet tas-sorveljanza 
għandhom jitwettqu fil-post u jkopru l-
valutazzjoni taċ-ċertifikazzjonijiet tal-
mmaniġġjar tal-kwalità, tal-eżamijiet tat-
tip u tal-eżamijiet tad-dossier tad-disinn, 
il-valutazzjonijiet kliniċi u l-pjanijiet ta' 
sorveljanza ta’ wara l-
kummerċjalizzazzjoni; għandu jingħata 
fokus partikulari fuq l-apparati tal-Klassi 
III u l-apparati ġodda.
(c) Regoli u kriterji għall-valutazzjonijiet 
tas-sorveljanza dovuti għal suspett 
raġonevoli; dawn il-valutazzjonijiet 
għandhom jitwettqu primarjament 
mingħajr avviż;
(d) Regoli għar-restrizzjoni jew l-irtirar ta' 
notifiki;
(e) Regoli għal proċess ta' arbitraġġ f'każ 
ta' nuqqas ta' ftehim dwar 
rakkomandazzjoni negattiva ta' 
valutazzjoni inizjali jew ir-restrizzjoni jew 
l-irtirar ta' notifika. 

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 44a (ġdid) għandu jissostitwixxi l-Artikolu 44.

Emenda 162
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Fejn 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. L-adegwatezza 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.

3. Ħlief għall-apparati tal-Klassi III, fejn 
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. L-
adegwatezza 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. 

L-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.

Or. en

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.
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Emenda 163
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 49 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-evalwazzjoni klinika u r-riżultati 
minnha għandhom jiġu dokumentati 
f’rapport dwar l-evalwazzjoni klinika 
msemmi fit-Taqsima 6 tal-Parti A tal-
Anness XIII, li għandu jiġi inkluż jew li 
għalih għandu jkun hemm referenza 
sħiħa fid-dokumentazzjoni teknika 
msemmija fl-Anness II relatat mal-apparat 
ikonċernat.

5. L-evalwazzjoni klinika u r-riżultati 
minnha għandhom jiġu dokumentati 
f’rapport dwar l-evalwazzjoni klinika 
msemmi fit-Taqsima 6 tal-Parti A tal-
Anness XIII, li għandu jiġi inkluż fid-
dokumentazzjoni teknika msemmija fl-
Anness II relatat mal-apparat ikonċernat u 
għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku, 
permezz tas-sistema elettronika msemmija 
fl-Artikolu 53 fil-mument meta l-apparat 
jitqiegħed fis-suq.

Or. en

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.

Emenda 164
Ashley Fox

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.

Or. en
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Emenda 165
António Fernando Correia de Campos

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. L-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:

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 166
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 51 – paragrafu 6 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-
persuni li jivvalutaw l-applikazzjoni ma 
jkollhomx kunflitti ta’ interess 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-Istati 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-
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 
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prinċipali tagħha ma jkunx xjentifiku. 
Għandha titqies l-opinjoni ta’ mill-inqas 
pazjent wieħed. It-twettiq tal-
investigazzjoni klinika għandu jkun 
suġġett għal opinjoni pożittiva tal-Kumitat 
Etiku responsabbli.

Or. en

Emenda 167
António Fernando Correia de Campos

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;

Or. en

Emenda 168
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 53 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Meta tkun qed tistabbilixxi s-sistema 
elettronika msemmija fil-paragrafu 1, il-
Kummissjoni għandha tiżgura li din tkun 
interoperabbli mal-bażi ta’ dejta tal-UE 
għall-provi kliniċi fuq il-prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem, 
stabbilita skont l-Artikolu […] tar-
Regolament (UE) Nru […/…]. Bl-
eċċezzjoni tal-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 52 u l-punt (d) tal-Artikolu 53(1), 
l-informazzjoni miġbura u proċessata fis-
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tkun aċċessibbli biss għall-Istati Membri u 
l-Kummissjoni.

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 biex ma jitħalliex l-
aċċess għad-dejta dwar riżultati kliniċi negattivi għall-pubbliku u għall-akkademiċi 
indipendenti.

Emenda 169
António Fernando Correia de Campos

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 
[…/…].

Or. en

Emenda 170
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 55 – paragrafu 2
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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. 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 tiegħu, li jkun 
debitament iġġustifikat.

Or. pt

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 171
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istat Membru għandu jivvaluta t-
talba mill-isponser għal modifika 
sostanzjali ta' investigazzjoni klinika 
skont l-Artikolu 51(6).

Or. en

Emenda 172
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 56 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 173
António Fernando Correia de Campos

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.

Or. en

Emenda 174
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 57 – paragrafu 3
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

3. Fi żmien sena minn tmiem l-
investigazzjoni klinika, l-isponser għandu 
jippreżenta lill-Istati Membri konċernati 
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, 
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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 175
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 58 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. F’din l-applikazzjoni, l-isponser 
għandu jipproponi lil wieħed mill-Istati
Membri konċernati bħala Stat Membru 
koordinatur. Jekk dak l-Istat Membru ma 
jixtieqx ikun l-Istat Membru koordinatur, 
għandu jiftiehem, fi żmien sitt ijiem mis-
sottomissjoni tal-applikazzjoni unika, ma'
Stat Membru ieħor konċernat li dan tal-

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

koordinatur.

Or. en

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. L-MDCG diġà propost jista' 
jwaqqaf qafas biex jinħatar l-Istat Membru koordinatur skont il-kompiti tiegħu deskritti fl-
Artikolu 80. 

Emenda 176
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 59 - paragrafu 1 - parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-isponser għandu jirreġistra 
kompletament u jdaħħal fis-sistema 
elettronika għall-investigazzjonijiet kliniċi 
msemmija fl-Artikolu 53, kwalunkwe 
waħda minn dawn li ġejjin:

Or. en

Emenda 177
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 4 – subparagrafu 1
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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.

Or. en

Emenda 178
Nora Berra

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

L-Istati Membri se jieħdu l-miżuri xierqa 
kollha biex jinkoraġġixxu lill-professjonisti 
tas-saħħa, inklużi 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.

Or. fr

Emenda 179
António Fernando Correia de Campos



PE510.666v02-00 60/77 AM\936505MT.doc

MT

Proposta għal regolament
Artikolu 61 - paragrafu 3a (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.

Or. en

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 180
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi għandu jkollhom aċċess għad-dejta tagħhom stess fis-sistema tal-informazzjoni.
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Emenda 181
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-informazzjoni miġbura u proċessata 
permezz tas-sistema elettronika għandha 
tkun aċċessibbli għall-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri, għall-
Kummissjoni, għall-korpi notifikati u bla 
ħsara għall-preservazzjoni tal-proprjetà 
intellettwali, għall-professjonisti tal-kura 
tas-saħħa u għall-pubbliku. Id-dejta 
msemmija fil-punti (a) sa (e) tal-
Artikolu 62(1) m'għandhiex titqies bħala 
informazzjoni kummerċjalment 
kunfidenzjali.

Or. en

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 182
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 62 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en



PE510.666v02-00 62/77 AM\936505MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni

Il-livell adegwat ta' informazzjoni għandu jkun stabbilit fir-Regolament preżenti.

Emenda 183
Andreas Schwab

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.

Or. en

Emenda 184
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-ispezzjonijiet mhux avżati 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.

Or. de
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Emenda 185
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 78 - paragrafu 6a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

6a. L-MDCG jista' jistabbilixxi panils 
permanenti jew temporanji ta' esperti 
f'oqsma speċifiċi tal-mediċina, jew 
f'oqsma tekniċi relevanti, bil-ħsieb tal-
implimentazzjoni ta' dan ir-Regolament u 
filwaqt li jagħti parir xjentifiku lill-
MDCG.

Or. pt

Emenda 186
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Il-membri tal-MDCG, tal-panils 
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. 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.
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Or. en

Emenda 187
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 188
Antonyia Parvanova

Proposta għal regolament
Artikolu 82 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Ir-rappreżentanti tal-organizzazzjonijiet 
tal-partijiet interessati li jipparteċipaw fis-
sottogruppi tal-MDCG għandhom 
jiddikjaraw kull interess dirett jew indirett 
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konċernata. 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.

Or. en

Emenda 189
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) il-kompatibilità fiżika bejn il-partijiet 
tal-apparati tal-manifatturi differenti li 
jikkonsistu f'parti impjantabbli waħda jew 
aktar;

Or. en

Emenda 190
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7.4. L-apparati għandhom ikunu ddisinnjat 
u manifatturati b'tali mod li jnaqqsu kemm 
jista' jkun u sa fejn ikun xieraq, ir-riskji 
miġjuba minn sustanzi li jistgħu jnixxu jew 
jillikjaw mill-apparat. Għandha tingħata 
attenzjoni speċjali lis-sustanzi li huma 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni, b'konformità mal-Parti 3 tal-
Anness VI tar-Regolament (KE) 
Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u 

7.4. L-apparati għandhom ikunu ddisinnjat 
u manifatturati b'tali mod li jnaqqsu kemm 
jista' jkun u sa fejn ikun xieraq, ir-riskji 
miġjuba minn sustanzi li jistgħu jnixxu jew 
jillikjaw mill-apparat. 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 
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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).

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 
(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-
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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.

Or. en

Emenda 191
Sirpa Pietikäinen

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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-
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 tat-tali 
apparati jinkludi t-trattament tat-tfal jew 
it-trattament ta' nisa tqal jew li qed 
ireddgħu, il-ftalati għandhom jiġu 
pprojbiti mill-1a' Jannar 2020.

Or. en
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Emenda 192
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 193
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 194
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness 4 – punt 1 – parti introduttorja
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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:

Or. en

Emenda 195
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness – taqsima 1 – paragrafu 1 – punt 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

18. fil-każ ta' apparati klassifikati bħala fil-
klassi III jew apparati impjantabbli, is-
sommarju tal-prestazzjoni tas-sikurezza u 
dik klinika,

18. fil-każ ta' apparati klassifikati bħala fil-
klassi III jew apparati impjantabbli, is-
sommarju tal-prestazzjoni tas-sikurezza u 
dik klinika, akkumpanjat mid-dataset sħiħ 
miġbur matul l-investigazzjoni klinika u s-
segwitu kliniku wara l-
kummerċjalizzazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Rapport ta' sommarju faċli għall-utent għandu jkun disponibbli għall-pubbliku permezz ta' 
Eudamed flimkien mad-dataset klinika sħiħa tiegħu għall-analiżi minn riċerkaturi 
indipendenti kliniċi jew professjonisti tal-kura tas-saħħa.

Emenda 196
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness 7 – 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 

– huma apparati attivi jew impjantabbli 
maħsuba speċifikament sabiex 
jikkontrollaw, jiddijanjostikaw, 
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ċentrali taċ-ċirkolazzjoni permezz ta’ 
kuntatt dirett ma’ dawn il-partijiet tal-
ġisem, li f'liema każ huma fi klassi III,

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

Or. en

Emenda 197
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness 7 – 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,

Or. en

Emenda 198
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness 7 – 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 jew impjantabbli 
maħsuba speċifikament sabiex 
jikkontrollaw, jiddijanjostikaw, 
jimmonitorjaw jew jikkoreġu difett fil-qalb 
jew fis-sistema ċentrali taċ-ċirkolazzjoni 
permezz ta’ kuntatt dirett ma’ dawn il-
partijiet tal-ġisem, li f’dan il-każ huma fil-
klassi III,

Or. en
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Emenda 199
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness 7 – 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 
ċentrali, li f’dan il-każ huma fi klassi III,

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

Or. en

Emenda 200
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness 7 – 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.

Or. en

Emenda 201
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 5 – punt 5.1 – paragrafu 3a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en
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Emenda 202
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.1 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

 L-apparati kollha li jinkorporaw, bħala 
parti integrali, sustanza li, jekk użata 
separatament, tista' titqies bħala prodott 
mediċinali, kif deskritt fl-Artikolu 1 tad-
Direttiva 2001/83/KEE, inkluż prodott 
mediċinali jew li ġej mid-demm uman jew 
mill-plażma umana, b'azzjoni anċillari 
għal dik tal-apparati, huma fil-klassi III.

L-apparati kollha li jinkorporaw, bħala 
parti integrali, sustanza li, jekk użata 
separatament, tista' titqies bħala prodott 
mediċinali, kif deskritt fl-Artikolu 1 tad-
Direttiva 65/65/KEE, u li tista' taġixxi fuq 
il-ġisem uman, b'azzjoni anċillari għal dik 
tal-apparati, huma fil-klassi III. 

Or. en

Emenda 203
Andreas Schwab

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 204
Nora Berra

Proposta għal regolament
Anness 7 – parti III – punt 6 – punt 6.9 – paragrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 205
António Fernando Correia de Campos

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

4.4. Il-korp notifikat għandu jwettaq 
każwalment spezzjonijiet għal għarrieda 
fil-fabbrika lill-manifattur u, jekk xieraq, 
lill-fornituri u/jew sottokuntratturi tal-
manifattur, li jistgħu jsiru flimkien mal-
valutazzjoni tas-sorveljanza perjodika 
msemmija fit-Taqsima 4.3. jew jitwettqu 
flimkien ma' valutazzjoni tas-sorveljanza. 
Il-korp notifikat għandu jistabbilixxi pjan 
għall-ispezzjonijiet għal għarrieda li l-
frekwenza tagħhom m'għandhiex tkun 
anqas minn ispezzjoni fis-sena u li ma 
għandux ikun żvelat lill-manifattur.

Or. en

Emenda 206
Andreas Schwab

Proposta għal regolament
Anness XIII – parti A – punt 5
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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-
MDCG.

Or. en

Emenda 207
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness XIII – 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-

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-
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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.

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.

Or. en

Emenda 208
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness XIII – Parti B – punt 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 209
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness XIII – Parti B – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-konklużjonijiet tar-rapport ta' 
evalwazzjoni tal-PMCF għandhom jiġi 
meqjusa għall-evalwazzjoni klinika 

4. Il-konklużjonijiet tar-rapport ta' 
evalwazzjoni tal-PMCF għandhom jiġi 
meqjusa għall-evalwazzjoni klinika 
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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.

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.

Or. en

Emenda 210
António Fernando Correia de Campos

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 
li Tinvolvi Suġġetti Umani, adottata mit-
18-il Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f'Helsinki, il-Finlandja, fl-
1964, u emendata l-aħħar mid-59 
Assemblea Ġenerali tal-Assoċjazzjoni 
Medika Dinjija f'Seoul, il-Korea, fl-2008.

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

Or. pt

Emenda 211
António Fernando Correia de Campos

Proposta għal regolament
Anness XIV – parti I – punt 2 – punt 2.7
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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' din id-dejta, inklużi sejbiet 
negattivi u għandha tkun aċċessibbli 
pubblikament permezz tas-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 53.

Or. en

Emenda 212
Nora Berra

Proposta għal regolament
Anness 15 – punt 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. fr


