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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Barra l-aspetti orizzontali komuni koperti mil-leġiżlazzjoni rigward l-apparat mediku, dan ir-
regolament jippreżenta ċertu numru ta' dispożizzjonijiet speċifiċi dwar l-introduzzjoni ta' 
klassifikazzjoni bbażata fuq ir-riskju, il-ġeneralizzazzjoni tal-evalwazzjoni tal-konformità minn korp 
notifikat u l-introduzzjoni tal-obbligi fir-rigward tal-provi kliniċi, li tilqa' għal kollox ir-rapporteur għal 
opinjoni. 

Minħabba n-numru ta' similaritajiet bejn iż-żewġ regolamenti, il-parti l-kbira tal-emendi proposti huma 
identiċi għal dawk proposti fl-abbozz tar-regolament rigward l-apparat mediku. Madankollu, il-
"prestazzjoni" u s-sikurezza tal-apparat mediku dijanjostiku in vitro ma jistgħux jiġu vvalutati bl-istess 
kriterji tal-apparat mediku in ġenerali. Għalhekk, ċerti emendi applikabbli għall-apparat mediku ma 
jistgħux sempliċiment jiġu adattati u lanqas relatati mar-regolament preżenti. 

Ir-rapporteur ħasset il-bżonn li tagħmel ċerti emendi speċifiċi dwar il-punti li ġejjin:

Eżenzjoni "in house"

Id-Direttiva 98/79/KE rigward l-apparat mediku dijanjostiku in vitro, li hija attwalment fis-
seħħ, tippermetti lill-istabbilimenti tas-saħħa li jiżviluppaw l-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro tagħhom stess sakemm ikun għal użu intern, jiġifieri "test in house", mingħajr ma 
jkollhom jikkonformaw mar-regoli ta' konformità tal-leġiżlazzjoni fis-seħħ, tkun xi tkun in-
natura ta' dan l-apparat. Il-proposta għal regolament il-ġdida tillimita l-kamp ta' applikazzjoni 
ta' din l-eżenzjoni għall-klassijiet A, B u C, kif ukoll it-testijiet tal-klassi D (per eżempju 
għad-dijanjosi tal-HIV) żviluppati "in house" iridu għalhekk ikunu konformi mar-regolament 
futur. Ir-rapporteur tappoġġja dan l-approċċ minħabba s-sensitività tal-apparat ikkonċernat u 
taqbel ukoll mal-possibilità ta' deroga mill-proċeduri tal-valutazzjoni tal-konformità għal 
raġunijiet ta' saħħa pubblika kif previst fl-Artikolu 45. Ir-rapporteur tħoss li madankollu kien 
neċessarju li jiġu ċċarati liema tipi ta' stabbilimenti tas-saħħa jridu jibbenefikaw minn din id-
deroga. 

Inklużjoni tat-testijiet ġenetiċi "ta' tbassir"

Ir-rapporteur għal opinjoni tappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex jiġu inklużi fir-
regolament preżenti t-testijiet ġenetiċi msejħa "ta' tbassir" li jipprovdu informazzjoni dwar il-
predispożizzjoni għal kundizzjoni medika jew marda. Madankollu jaqbel li tiddaħħal 
definizzjoni tat-testijiet ġenetiċi u li jsir ċertu numru ta' kjarifiki sabiex jiġi żgurat li t-tipi kollha 
ta' testijiet ġenetiċi jiġu rregolati kif suppost.  

Ir-rapporteur tirrikonoxxi li hija f'idejn l-Istati Membri li jagħżlu kif jixtiequ jindirizzaw il-
kwistjonijiet etiċi li jinħolqu mill-użu ta' ftit minn dawn it-testijiet. 

Madankollu, hija tal-opinjoni li jeżistu għanijiet għal konverġenza possibbli rigward id-
disponibilità ta' ċertu apparat u apparat awtodijanjostiku (kunsens, preskrizzjoni) u 
tistieden lill-Istati Membri biex jesploraw aktar dawn l-għanijiet.
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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal regolament
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jiddeċiedu fuq bażi ta’ każ 
b’każ jekk prodott jaqax fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew le. 
Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
tiddeċiedi, fuq bażi ta' każ b'każ, jekk 
prodott jaqax jew le taħt id-definizzjoni ta’ 
apparat mediku dijanjostiku in vitro jew ta’ 
aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro. 

(8) Għandha tkun ir-responsabbiltà tal-
Istati Membri li jiddeċiedu fuq bażi ta’ każ 
b’każ jekk prodott jaqax fil-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament jew le.
Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni tista' 
tiddeċiedi, meta jkun neċessarju, bħal per 
eżempju meta għall-istess prodott id-
deċiżjonijiet meħuda fil-livell nazzjonali 
jvarjaw skont l-Istati Membri, fuq bażi ta' 
każ b'każ, jekk prodott jaqax jew le taħt id-
definizzjoni ta’ apparat mediku 
dijanjostiku in vitro jew ta’ aċċessorju għal 
apparat mediku dijanjostiku in vitro. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Trid tkun konsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 3.1.

Emenda 2

Proposta għal regolament
Premessa 25a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Biex jiġi żgurat li r-riskju ta' dannu 
kif ukoll ir-riskju tal-insolvenza tal-
manifattur ma jaqgħux fuq pazjenti li 
sofrew xi ħsara minn apparat mediku 
dijanjostiku in vitro u li n-nies li jħallsu 
jkunu responsabbli għall-ispejjeż tat-
trattament, il-manifatturi għandhom 
jieħdu assikurazzjoni tar-responsabilità 



PA\931903MT.doc 5/30 PE508.086v01-00

MT

b'kopertura minima xierqa.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Direttiva 85/374/KEE dwar ir-responsabilità tal-prodotti, għad m'hemmx obbligi 
biex tittieħed kopertura tal-assikurazzjoni għal każijiet ta' ħsara. Din titfa' b'mod mhux ġust 
ir-riskju tal-ħsara, kif ukoll ir-riskju tal-insolvenza tal-manifattur, fuq il-pazjenti li jkunu 
sofrew xi ħsara minħabba apparat difettuż u n-nies li jħallsu li jkunu responsabbli għall-
ispejjeż tat-trattament. Bi qbil mar-regoli diġà fis-seħħ fil-qasam ta' prodotti mediċinali, il-
manifatturi tal-apparat għandhom ikunu obbligati wkoll li jieħdu assikurazzjoni tar-
responsabilità b'somom minimi xierqa għall-kopertura.

Emenda 3

Proposta għal regolament
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Għall-apparat mediku dijanjostiku in 
vitro ta' riskju għoli, il-manifatturi 
għandhom jiġbru fil-qosor l-aspetti 
prinċipali dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni tal-apparat u r-riżultat tal-
evalwazzjoni klinika f’dokument li għandu 
jkun disponibbli għall-pubbliku.

(32) Għall-apparat mediku dijanjostiku 
kklassifikat bħala klassi C u D, il-
manifatturi għandhom jiġbru fil-qosor l-
aspetti prinċipali dwar is-sikurezza u l-
prestazzjoni tal-apparat u r-riżultat tal-
evalwazzjoni klinika f’dokument li għandu 
jkun disponibbli għall-pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata l-ambigwità bil-kliem tal-Artikolu 24. 

Emenda 4

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 1 – inċiż 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- dijanjosi, prevenzjoni, sorveljanza, kura 
jew soljev tal-mard

- dijanjosi, prevenzjoni, tbassir, 
sorveljanza, kura jew soljev tal-mard

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi ċċarat li t-testi li huma intenzjonati li jbassru l-mard huma l-IVDs u jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni tar-regolament IVD. Dan għandu japplika sew jekk it-testi jkollhom 
element għoli ta' tbassir (eż. test ġenetiku għall-Marda ta' Huntington), kif ukoll jekk 
sempliċiment jipprovdu informazzjoni dwar żidiet modesti fir-riskju tal-mard (bħal fil-każ tal-
ittestjar għas-suxxettibilità ġenetika għal ħafna mard komuni).

Emenda 5

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. "test ġenetiku" tfisser test li jsir għal 
raġunijiet ta' saħħa, li jinvolvi analiżi tal-
kampjuni bijoloġiċi tal-oriġini mill-
bniedem u li jfittex speċifikament li 
jidentifika l-karatteristiċi ġenetiċi ta' 
persuna li jintirtu jew jiġu akkwistati 
matul l-iżvilupp prenatali bikri;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Billi dan ir-regolament fih regoli dwar l-apparat dijanjostiku in vitro għar-raġunijiet ta' 
ttestjar ġenetiku, għandu jiġi definit it-terminu "ittestjar ġenetiku". 

Emenda 6

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(8) "apparat b’użu uniku" tfisser apparat li 
jkun maħsub biex jintuża fuq pazjent 
individwali waqt proċedura unika u li ġie 
ttestjat u wera li huwa impossibbli li jerġa' 
jintuża.

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-manifatturi m'għandhomx ikunu jistgħu jsemmu l-prodotti tagħhom apparat b'"użu 
waħdieni" mingħajr ma juru raġunijiet oġġettivi għall-impossibilità ta' użu mill-ġdid tal-
apparat mediku.

Emenda 7

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 8a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8a) "maħsub għal apparat b’użu 
waħdieni" tfisser apparat li jkun maħsub 
biex jintuża fuq pazjent individwali waqt 
proċedura unika u li ġie muri li huwa 
impossibbli li jerġa' jintuża;

Or. en

Ġustifikazzjoni

B'estensjoni għad-definizzjoni "apparat b'użu waħdieni", jekk ma jiġix muri li huwa 
impossibbli li apparat b'użu waħdieni jerġa' jintuża, il-possibilità ta' pproċessar mill-ġdid 
għandha tibqa' miftuħa għar-riproċessur jekk tali proċessar mill-ġdid jiġi ppruvat li huwa 
sikur u bi qbil mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 15. L-informazzjoni dwar it-tikketta u l-
informazzjoni fl-istruzzjonijiet għall-użu (kif stipulata f'Taqsima 19.2 u 19.3 tal-Anness I) 
għandha tinbidel kif xieraq biex tirrifletti d-distinzjoni introdotta bejn apparat "b'użu 
waħdieni" u apparat "intenzjonat għal użu waħdieni".

Emenda 8

Proposta għal regolament
Artikolu 2, punt 8b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8b) "apparat b'użu multiplu" tfisser 
apparat li jista' jerġa' jintuża u li għandu 
jiġi akkumpanjat bl-informazzjoni dwar 
il-proċessi xierqa li jippermettu l-użu mill-
ġdid, inklużi t-tindif, id-diżinfettar, l-
ippakkjar u, fejn ikun xieraq, il-metodu 
ta' sterilizzazzjoni tal-apparat li jrid jiġi 
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sterilizzat mill-ġdid, u kwalunkwe 
restrizzjoni dwar in-numru ta' użu mill-
ġdid;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal aktar ċarezza u kuntrarju għall-apparat "maħsub għal użu waħdieni", l-apparat li ġie 
muri li jista' jintuża mill-ġdid għandu jiġi definit bħala apparat "b'użu multiplu". 

Emenda 9

Proposta għal regolament
Artikolu 2 – punt 15a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

15a. "Is-servizz tas-Soċjetà tal-
Informatika", tfisser kwalunkwe servizz, 
normalment ipprovdut għal 
remunerazzjoni, b'distanza, b'mezzi 
elettroniċi u fuq it-talba individwali tar-
reċipjent tas-servizzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-lingwaġġ rigward il-bejgħ bl-internet tad-DTC għandu jsir aktar ċar billi, b'minimu, 
jirriproduċi d-definizzjoni stabbilita tal-UE tas-"servizzi tas-soċjetà tal-informatika" mid-
Direttiva 98/48/KE, aktar milli sempliċiment jirreferi għaliha.

Emenda 10

Proposta għal regolament
Artikolu 3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista', jekk tintalab minn 
Stat Membru jew fuq inizjattiva tagħha 
stess, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, 
tiddetermina jekk prodott speċifiku, jew 
kategorija jew grupp ta’ prodotti, jaqax taħt 
id-definizzjonijiet ta’ apparat mediku 
dijanjostiku in vitro jew ta' aċċessorju għal 

Il-Kummissjoni tista', fuq inizjattiva 
tagħha stess jew għandha fuq talba minn
Stat Membru, permezz ta’ atti ta’ 
implimentazzjoni, tiddetermina jekk 
prodott speċifiku, jew kategorija jew grupp 
ta’ prodotti, jaqax taħt id-definizzjonijiet 
ta’ apparat mediku dijanjostiku in vitro jew 
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apparat mediku dijanjostiku in vitro. Dawk 
l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura ta’ eżami 
msemmija fl-Artikolu 84(3).

ta' aċċessorju għal apparat mediku 
dijanjostiku in vitro. Dawk l-atti ta’ 
implimentazzjoni għandhom jiġu adottati 
skont il-proċedura ta’ eżami msemmija fl-
Artikolu 84(3).

Or. en

Emenda 11

Proposta għal regolament
Artikolu 4 – paragrafu 5 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

5. Bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 59(4), ir-
rekwiżiti ta' dan ir-Regolament ma 
għandhomx japplikaw għal apparati 
kklassifikati bħala klassi A, B u C, skont 
ir-regoli stabbiliti fl-Anness VII, u dawk 
immanifatturati u użati biss f'istituzzjoni 
tas-saħħa waħda, b'kundizzjoni li l-
manifattura u l-użu jsiru unikament skont 
is-sistema tal-immaniġġar tal-kwalità unika 
tal-istituzzjoni tas-saħħa, u li l-istituzzjoni 
tas-saħħa tkun konformi mal-istandard EN 
ISO 15189 jew kull standard rikonoxxut 
ekwivalenti ieħor. Madankollu, ir-
rekwiżiti ta' dan ir-Regolament 
għandhom ikomplu japplikaw għall-
laboratorji tal-patoloġija klinika jew 
kummerċjali li m'għandhomx il-kura tas-
saħħa (jiġifieri l-kura u t-trattament tal-
pazjenti) jew il-promozzjoni tas-saħħa 
pubblika bħala r-raġuni primarja 
tagħhom. L-Istati Membri jistgħu 
jirrikjedu li l-istituzzjonijiet tas-saħħa 
jippreżentaw lista' ta' dawn l-apparati li 
ġew immanifatturati u użati fit-territorju 
tagħhom lill-awtorità kompetenti u jistgħu 
jagħmlu l-manifattura u l-użu tal-apparat 
ikkonċernat suġġett għal aktar rekwiżiti 
tas-sikurezza.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li l-eżenzjoni tkopri biss l-istituzzjonijiet li huma parti mis-sistema tal-kura 
tas-saħħa pubblika.

Emenda 12

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan isir biex tiġi żgurata l-konsistenza mar-Regolament reċenti dwar l-istandardizzazzjoni 
Ewropea u b'mod partikolari biex jiggarantixxi l-aħjar użu tal-firxa sħiħa ta' 
speċifikazzjonijiet tekniċi relevanti. Ara wkoll l-emenda li tintroduċi f'dak ir-rigward 
subparagrafu 1a ġdid.

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Meta jiġu adottati s-CTS imsemmija 
fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
m'għandhiex tfixkel il-koerenza tas-



PA\931903MT.doc 11/30 PE508.086v01-00

MT

sistema tal-istandardizzazzjoni Ewropea. 
Is-CTS huma koerenti jekk ma jidħlux 
f'kunflitt mal-istandards Ewropej, li 
jfisser li jkopru oqsma fejn ma teżisti l-
ebda standard armonizzata, l-adozzjoni ta' 
standards Ewropej ġodda mhijiex prevista 
f'perjodu raġonevoli, fejn standards 
eżistenti ma ġewx ikkummerċjalizzati jew 
fejn dawk l-istandards skadew jew ġie 
muri li huma insuffiċjenti b'mod ċar 
skont id-data ta' viġilanza jew sorveljanza 
u, fejn it-traspożizzjoni tal-
ispeċifikazzjonijiet tekniċi għar-riżultati 
ta' standardizzazzjoni Ewropej ma ġietx 
prevista f'perjodu raġonevoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 14

Proposta għal regolament
Artikolu 7 – paragrafu 1 – subparagrafu 1b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1b. Il-Kummissjoni għandha tadotta CTS 
imsemmija fil-paragrafu 1 wara 
konsultazzjoni mal-MDCG li għandhom 
jinkludu wkoll rappreżentant tal-
organizzazzjoni tal-istandardizzazzjoni 
Ewropea.

Or. en

Emenda 15

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 7 – subparagrafu 1
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li l-
apparat ikun akkumpanjat mill-
istruzzjonijiet u l-informazzjoni tas-
sikurezza li għandhom jingħataw skont it-
Taqsima 17 tal-Anness I b’lingwa li tista' 
tinftiehem faċilment mill-utent li għalih 
tkun maħsuba, skont kif jiġi determinat 
mill-Istat Membru kkonċernat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 16

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Jekk awtorità kompetenti tqis jew 
jidhrilha li apparat ikkawża d-danni, hija 
għandha tiżgura li l-utent potenzjalment 
imweġġa', is-suċċessur tal-utent rigward 
it-titlu, il-kumpanija tal-assikurazzjoni 
tas-saħħa tal-utent jew partijiet terzi 
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oħrajn affettwati mid-dannu kkawżat lill-
utent jistgħu wkoll jitolbu l-informazzjoni 
msemmija fl-ewwel subparagrafu mill-
manifattur. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fil-passat, utenti mweġġa' kif ukoll l-assikurazzjonijiet tas-saħħa obbligatorji li jħallsu l-
ispiża tat-trattament frekwentament baqgħu lura milli jfittxu għad-danni għax ma kienx ċar 
jekk l-apparat kienx difettuż u kkawża d-dannu. Id-dritt rinfurzat għal informazzjoni jelimina 
r-riskju tan-nuqqas ta' informazzjoni relevanti.

Emenda 17

Proposta għal regolament
Artikolu 8 – paragrafu 10 – subparagrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-manifatturi għandhom assikurazzjoni 
tar-responsabilità xierqa li tkopri 
kwalunkwe dannu li seta' ġie kkawżat 
mill-apparat tagħhom lill-utenti. Dik l-
assikurazzjoni għandha tal-inqas tkopri d-
dannu fil-każijiet li ġejjin:
(a) fil-każ ta' mewt tal-utent jew 
korriment tiegħu; jew
(b) fil-każ ta' mewt ta' utenti multipli jew 
korriment tagħhom minħabba l-użu tal-
istess apparat. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont id-Direttiva 85/374/KEE dwar ir-responsabilità tal-prodotti, għad m'hemm l-ebda 
obbligu biex tittieħed kopertura tal-assikurazzjoni għal każijiet ta' ħsara. Din titfa' b'mod 
mhux ġust ir-riskju tal-ħsara, kif ukoll ir-riskju tal-insolvenza tal-manifattur, fuq il-pazjenti li 
jkunu sofrew xi ħsara minħabba apparat difettuż u n-nies li jħallsu li jkunu responsabbli 
għall-ispejjeż tat-trattament. Bi qbil mar-regoli diġà fis-seħħ fil-qasam ta' prodotti 
mediċinali, il-manifatturi tal-apparat għandhom ikunu obbligati wkoll li jieħdu assikurazzjoni 
tar-responsabilità b'somom minimi xierqa għall-kopertura.
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Emenda 18

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 19

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(fa) li l-manifattur ikun ħa kopertura 
xierqa tal-assikurazzjoni tar-
responsabilità skont l-ewwel subparagrafu 
tal-Artikolu 8(10) sakemm l-importatur 
innifsu jkun jista' jiżgura kopertura 
suffiċjenti li tikkorrispondi mal-istess 
rekwiżiti. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-importatur għandu jkun ċert li l-manifattur jissodisfa l-obbligi tiegħu rigward l-
assikurazzjoni. 

Emenda 20

Proposta għal regolament
Artikolu 11 – paragrafu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

7. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 7. L-importaturi li jqisu jew li jkollhom 



PA\931903MT.doc 15/30 PE508.086v01-00

MT

raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma' dan 
ir-Regolament għandhom jinfurmaw 
minnufih lill-manifattur u lir-rappreżentant 
awtorizzat tiegħu u, jekk ikun xieraq, 
jieħdu l-azzjoni korrettiva neċessarja biex 
dak l-apparat isir konformi, jiġi rtirat jew 
jissejjaħ lura. Meta l-apparat jippreżenta 
riskju, huma għandhom jinfurmaw ukoll 
minnufih lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri fejn ikunu għamlu l-apparat 
disponibbli u, jekk ikun applikabbli, il-korp 
notifikat li jkun ħareġ ċertifikat skont l-
Artikolu 43 għall-apparat inkwistjoni, billi 
jagħtu dettalji, partikolarment, dwar in-
nuqqas ta’ konformità u dwar kull azzjoni 
korrettiva meħuda.

raġuni biex jemmnu li apparat li jkunu 
qiegħdu fis-suq mhuwiex konformi ma' dan 
ir-Regolament għandhom jinfurmaw 
minnufih lill-manifattur, u fejn ikun 
applikabbli, lir-rappreżentant awtorizzat 
tiegħu u, jekk ikun xieraq, jiżgura li l-
azzjoni korrettiva neċessarja biex dak l-
apparat isir konformi, jiġi rtirat jew 
jissejjaħ lura tittieħed u, jimplimenta dik l-
azzjoni. Meta l-apparat jippreżenta riskju, 
huma għandhom jinfurmaw 
immedjatament ukoll lill-awtoritajiet 
kompetenti tal-Istati Membri fejn ikunu 
għamlu l-apparat disponibbli u, jekk ikun 
applikabbli, lill-korp notifikat li jkun ħareġ 
ċertifikat skont l-Artikolu 43 għall-apparat 
inkwistjoni, billi jagħtu dettalji, 
partikolarment, dwar in-nuqqas ta’ 
konformità u dwar kull azzjoni korrettiva 
meħuda li jkunu implimentaw.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex jiġi evitat kwalunkwe tnaqqis ta' informazzjoni u responsabilità, il-manifattur jew fejn 
xieraq ir-rappreżentant awtorizzat tiegħu għandu jkun l-uniku wieħed responsabbli biex 
jittieħdu azzjonijiet korrettivi fuq il-prodott. L-importaturi m'għandhom jieħdu l-ebda azzjoni 
korrettiva minn jeddhom imma għandhom biss jimplimentaw dawk l-azzjonijiet skont id-
deċiżjonijiet tal-manifatturi. 

Emenda 21

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – 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 

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 l-prestazzjoni tiegħu jew il-
karatteristiċi tiegħu, għandha tiżgura li l-
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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. 

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

Ġustifikazzjoni

It-terminu "b'mod sinifikanti" jista' jwassal għal interpretazzjonijiet differenti tal-fatti u 
minħabba n-nuqqas ta' determinezza tiegħu għal implimentazzjoni inkoerenti tar-rekwiżiti. 
Tibdil għal jew fil-fatturi ta' prestazzjoni u sigurtà għandhom taħt iċ-ċirkustanzi kollha 
jwasslu għal klassifikazzjoni tal-artikolu bħala apparat mediku ġdid.

Emenda 22

Proposta għal regolament
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-terminu "b'mod sinifikanti" jista' jwassal għal interpretazzjonijiet differenti tal-fatti u 
minħabba n-nuqqas ta' determinezza tiegħu għal implimentazzjoni inkoerenti tar-rekwiżiti. 
Tibdil għal jew fil-fatturi ta' prestazzjoni u sigurtà għandhom taħt iċ-ċirkustanzi kollha 
jwasslu għal klassifikazzjoni tal-artikolu bħala apparat mediku ġdid.

Emenda 23

Proposta għal regolament
Artikolu 24 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan id-dokument għandu jkun pubblikamnent disponibbli u miktub b'lingwa li tista' tinftiehem 
faċilment mill-utenti, il-professjonisti tal-kura tas-saħħa u l-pazjenti. 

Emenda 24

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu stabbiliti rekwiżiti ugwali għall-korpi notifikati fl-Istati Membri kollha u biex jiġu 
żgurati kundizzjonijiet ġusti u uniformi, it-terminu "minimu" għandu jitħassar.
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Emenda 25

Proposta għal regolament
Artikolu 27 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 85 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-
apparat speċifiku, jew kategoriji jew gruppi 
ta’ apparat.

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa 
li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 85 li 
jemenda jew jissupplixxi r-rekwiżiti fl-
Anness VI, fid-dawl tal-progress tekniku u 
b’kunsiderazzjoni għar-rekwiżiti meħtieġa 
għall-valutazzjoni tal-apparat speċifiku, 
jew kategoriji jew gruppi ta’ apparat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 26

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

In-notifika għandha, jekk ikun neċessarju, tispeċifika liema klassi tal-apparat hija permessa li 
tiġi vvalutata mill-korpi notifikati. Ċertu apparat b'riskju għoli għandu jiġi vvalutat biss minn 
korpi notifikati li jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi stipulati mill-KE permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni.
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Emenda 27

Proposta għal regolament
Artikolu 31 – paragrafu 4 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi lista' ta' 
kodiċijiet u t-tipi korrispondenti ta' apparat 
biex tiddefinixxi l-kamp ta' applikazzjoni 
tal-ħatra tal-korpi notifikati li l-Istati 
Membri għandhom jindikaw fin-notifika 
tagħhom. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 
għandhom jiġu applikati skont il-proċedura 
konsultattiva msemmija fl-Artikolu 84(2).

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni, tistabbilixxi lista' ta' 
kodiċijiet u l-klassijiet tar-riskju u t-tipi 
korrispondenti ta' apparati biex tiddefinixxi 
l-kamp ta' applikazzjoni tal-ħatra tal-korpi 
notifikati, li l-Istati Membri għandhom 
jindikaw fin-notifika tagħhom. Dawk l-atti 
ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu
applikati skont il-proċedura konsultattiva 
msemmija fl-Artikolu 84(2).

Or. en

Emenda 28

Proposta għal regolament
Artikolu 39 – 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. Dik id-
deċiżjoni għandha ssir pubblikament 
disponibbli fil-bank tad-dejta Ewropew.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġu ffaċilitati l-prattiki armonizzati mal-Ewropa kollha, din id-deċiżjoni għandha tkun 
aċċessibbli.

Emenda 29

Proposta għal regolament
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Artikolu 39 – paragrafu 3 – subparagrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-verżjoni attwali tal-Artikolu 39 ma fihiex proċedura ċara għal każijiet ta' valutazzjoni 
differenti tal-apparat minn awtoritajiet kompetenti differenti. F'tali każijiet il-Kummissjoni 
għandha finalment tiddeċiedi dwar l-applikazzjoni ta' regola speċifika relatata ma' apparat 
partikolari sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni uniformi mal-Ewropa kollha.

Emenda 30

Proposta għal regolament
Artikolu 40 – paragrafu 9 – inċiż 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 31

Proposta għal regolament
Artikolu 41 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 32

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 1 – punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Ir-rappurtar ta' inċidenti u azzjonijiet korrettivi tas-sikurezza fuq il-post m'għandux biss 
isemmi inċidenti serji imma l-inċidenti kollha u, b'estensjoni rigward id-definizzjoni ta' 
inċident Artikolu 2(43), jinkludi effetti sekondarji mhux mixtieqa.

Emenda 33

Proposta għal regolament
Artikolu 59 – paragrafu 3 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan jaf jirrappreżenta limitazzjoni għal ċerti utenti li jista' ma jkollhomx aċċess għall-
internet jew l-esperjenza neċessarja fl-użu ta' tali għodod. Għalhekk, għandu jiġu previst mill-
awtoritajiet nazzjonali format ieħor ta' rappurtar.

Emenda 34

Proposta għal regolament
Artikolu 60 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Ir-rapporti u l-informazzjoni 
msemmija fl-Artikolu 60(5) għandhom 
ukoll jiġu awtomatikament trażmessi fir-
rigward tal-apparat imsemmi permezz ta' 
sistema elettronika lill-korp notifikat li 
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ħareġ iċ-ċertifikat skont l-Artikolu 43.

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 35

Proposta għal regolament
Artikolu 61 – paragrafu 1 – subparagrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Jekk, fil-każ ta' rapporti li jaslu skont l-
Artikolu 59(3) l-awtorità kompetenti 
taċċerta ruħha li r-rapporti jikkonċernaw 
inċident serju, din għandha mingħajr 
dewmien tinnotifika dawn ir-rapporti lis-
sistema elettronika msemmija fl-
Artikolu 60, sakemm l-istess inċident ma 
jkunx diġà ġie rrappurtat mill-manifattur.

Jekk, fil-każ ta' rapporti li jaslu skont l-
Artikolu 59(3) l-awtorità kompetenti 
taċċerta ruħha li r-rapporti jikkonċernaw 
inċident, din għandha mingħajr dewmien 
tinnotifika dawn ir-rapporti lis-sistema 
elettronika msemmija fl-Artikolu 60.

Or. en

Ġustifikazzjoni

F'kwalunkwe każ, ir-rapporti għandhom jiġu notifikati lis-sistema elettronika speċjalment 
biex jiġi żgurat li l-informazzjoni kollha tiġi ċċirkolata. 

Emenda 36

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jagħmlu l-kontrolli xierqa fuq il-
karatteristiċi u l-prestazzjoni tal-apparati, li 
jinkludu, fejn hu rilevanti, reviżjoni tad-

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti m'għandhom bżonn jiġġustifikaw l-ebda spezzjoni.

Emenda 37

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 1a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-awtoritajiet kompetenti għandhom 
jaħtru spetturi li jkollhom is-setgħa li 
jagħmlu l-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1. Dawk l-ispetturi jistgħu 
jgħinu lill-esperti maħtura mill-
awtoritajiet kompetenti. Il-kontrolli jridu 
jsiru mill-ispetturi tal-Istat Membru li fih 
jinsab l-operatur ekonomiku. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jaħtru spetturi biex jagħmlu l-attivitajiet ta' kontroll.
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Emenda 38

Proposta għal regolament
Artikolu 65 - paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe 
ftehim internazzjonali konkluż bejn l-
Unjoni u pajjiżi terzi, jekk l-apparat ikun 
maħsub li jsir disponibbli fis-suq tal-
Unjoni, il-kontrolli msemmija fil-
paragrafu 1 jistgħu jsiru wkoll fil-
proprjetà tal-operatur ekonomiku li jinsab 
f'pajjiż terz. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 39

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li l-entità spezzjonata tkun informata dwar ir-riżultat tal-ispezzjoni u jkollha 
l-possibilità li tressaq il-kummenti.
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Emenda 40

Proposta għal regolament
Artikolu 65 – paragrafu 5c (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 41

Proposta għal regolament
Artikolu 90 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi żgurata l-konsistenza mal-proposta dwar l-apparat mediku.

Emenda 42

Proposta għal regolament
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Anness I – taqsima 17.2 – punt aa (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) tiddaħħal "Dan il-prodott huwa 
apparat mediku dijanjostiku in vitro".

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-frażi trid tkun identifikata b'mod ċar bħala tali fuq it-tikketta tiegħu.

Emenda 43

Proposta għal regolament
Anness VI – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

IR-REKWIŻITI MINIMI LI 
GĦANDHOM JINTLAĦQU MILL-
KORPI NOTIFIKATI

IR-REKWIŻITI LI GĦANDHOM 
JINTLAĦQU MILL-KORPI 
NOTIFIKATI

Or. en

Emenda 44

Proposta għal regolament
Anness VII – taqsima 2.3 – punt f – punt iii a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(iiia) Apparati maħsubin biex jintużaw 
għall-pronjożi;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pronjożi tal-mard hija applikazzjoni dejjem aktar komuni fis-settur tad-dijanjostika 
molekulari, kif jidher mit-testi bħall-Mammaprint tal-Agendia u l-Onkotype Dx tal-Genomic 
Health, li t-tnejn li huma jintużaw biex jagħtu punti ta' pronjożi dwar il-possibilità ta' 
rikorrenza ta' mard fil-pazjenti tal-kanser tas-sider wara l-kirurġija.
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Emenda 45

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

- il-proċeduri għall-identifikazzjoni tal-
prodott ifformulati u miżmuma aġġornati, 
minn tpinġijiet, speċifikazzjonijiet jew 
dokumenti rilevanti oħra f'kull stadju tal-
manifattura;

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 46

Proposta għal regolament
Anness VIII – taqsima 4.4 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-korp notifikat irid jagħmel tal-inqas 
darba kull ħames snin u għal kull 
manifattur u grupp tal-apparat ġeneriku 
l-ispezzjonijiet saltwarji għal għarrieda fuq 
il-post relevanti fejn isir il-manifatturat, u, 
fejn ikun rilevanti, tal-fabbriki tal-fornituri 
u/jew tas-sottokuntratturi tal-manifattur. Il-
korp notifikat għandu jistabbilixxi pjan tal-
ispezzjonijiet għal għarrieda li ma jkunx 
żvelat lill-manifattur. Matul dawn l-
ispezzjonijiet, il-korp notifikat għandu 
jwettaq, jew jitlob li jsiru, it-testijiet biex 
jaċċerta ruħu li s-sistema ta' ġestjoni tal-
kwalità tkun taħdem sew. Huwa għandu 
jipprovdi lill-manifattur b'rapport tal-
ispezzjoni u b'rapport tat-test.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

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

Emenda 47

Proposta għal regolament
Anness VIII – taqsima 5.3 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-korp notifikat irid juża persunal li bil-
provi għandu l-għarfien u l-esperjenza tat-
teknoloġija kkonċernata biex jeżamina l-
applikazzjoni. Il-korp notifikat għandu 
jiżgura li l-applikazzjoni tal-manifattur 
tiddeskrivi b'mod adegwat id-disinn, il-
manifattura u l-prestazzjoni tal-apparat, 
billi jippermetti l-valutazzjoni ta' jekk il-
prodott jikkonformax mar-rekwiżiti 
stipulati f'dan ir-Regolament. Il-korpi 
notifikati għandhom jikkummentaw dwar 
il-konformità ta' dan li ġej:
- deskrizzjoni ġenerali tal-prodott,
- speċifikazzjonijiet tad-disinn, inkluża 
deskrizzjoni tas-soluzzjonijiet adottati biex 
jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali,
- proċeduri sistematiċi użati għall-proċess 
tad-disinn u t-teknika użata għall-
kontroll, l-immonitorjar u l-verifika tad-
disinn tal-apparat,
Il-korp notifikat jista' jirrikjedi li l-
applikazzjoni timtela b'aktar testijiet jew 
evidenza oħra biex tippermetti l-
valutazzjoni tal-konformità mar-rekwiżiti 
ta' dan ir-Regolament. Il-korp notifikat 
għandu jwettaq it-testijiet xierqa fiżiċi jew 
tal-laboratorju marbutin mal-apparat, jew 
jitlob lill-manifattur biex iwettaqhom.
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Ir-rekwiżiti dwar il-valutazzjoni tal-konformità bbażata fuq l-eżami tad-dossier tad-disinn 
għandhom jiġu konkretizzati u emendati billi jibbażaw fuq ir-rekwiżiti diġà eżistenti rigward 
il-valutazzjoni tal-applikazzjoni mill-manifattur kif deskritt fil-kodiċi ta' kondotta volontarja 
tal-Korpi Notifikati.


