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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Din il-proposta għandha l-għan li ssaħħaħ il-kompetittività u s-sikurezza tas-settur ta' l-
apparat mediku.  L-apparat mediku qiegħed jifforma segment tas-settur tas-saħħa dejjem iżjed 
importanti, fin-nefqa kemm tas-saħħa pubblika u kemm tal-kura tas-saħħa.  It-terminu 
"apparat mediku" jkopri firxa wiesgħa ta' prodotti. Fis-suq wieħed jista' jidentifika madwar 
400,000 apparat mediku differenti, li jvarja minn apparat sempliċi (bħal siringi u nuċċalijiet), 
għal apparat li jeżamina u jagħmel dijanjosi tal-mard u tal-kundizzjonijiet tas-saħħa, sa l-iżjed 
strumenti sofistikati u kkomplikati (bħal apparat li jiddaħħal fil-ġisem biex isalva l-ħajja, 
apparat għal ritratti dijanjostiċi u apparat kirurġiku mill-inqas invażiv). 

Il-pubbliku ġenerali bir-raġun jistenna li dawn il-prodotti kollha jilħqu l-ogħla standards ta' 
sikurezza. Fl-istess waqt, is-settur - li jikkonsisti f'7,000 kumpanija li jħaddmu 'l fuq minn 
350,000 ruħ u jirreġistra waħda mill-ogħla rati ta' tkabbir fil-produzzjoni b'mod regolari -
huwa ta' importanza sinifikanti għall-industrija Ewropea u jeħtieġ qafas leġiżlattiv koerenti u 
ċar li jħeġġeġ il-kompetittività u l-innovazzjoni. 

Il-qafas leġiżlattiv preżenti, li jirregola varjetà daqstant diversa ta' prodotti, jikkonsisti fi tliet 
Direttivi. Flimkien dawn jiddefinixxu r-rekwiżiti essenzjali li l-apparat mediku jrid jilħaq 
meta jitqiegħed fis-suq, skond il-klassifikazzjoni tiegħu (bħall-istima ta' riskju, il-ġestjoni ta' 
riskju u l-analiżi tar-riskju mqabbel mal-benefiċċju).  Barra minn dan, id-Direttivi jipprovdu 
għal sistema ta' proċeduri ta' stima ta' konformità bbażata fuq ir-riskju, li s-soltu ssir minn 
korpi indipendenti (l-hekk imsejħa "Korpi Notifikati"). U fl-aħħarnett, id-Direttivi jobbligaw 
lill-awtoritajiet nazzjonali sabiex jiżguraw it-tħaddim sewwa tas-suq, bħal ngħidu aħna, 
permezz ta' sorveljanza tas-suq, gwida, oġġezzjonijiet għal standards jew klassifikazzjoni
mill-ġdid ta' apparat.

Fl-2002, il-Kummissjoni eżaminat it-tħaddim tal-qafas regolatorju. Il-konklużjoni ta' l-
eżaminazzjoni kienet li kollox ma' kollox id-Direttivi pprovdew qafas legali xieraq. 
Madankollu, fir-rigward ta' xi punti speċifiċi, kien possibbli li jkun hemm titjib. Din id-
Direttiva proposta għandha l-ħsieb li twettaq din il-possibilità għal titjib. L-iżjed proposti 
sinifikanti jirrigwardaw kjarifiki fl-oqsma li ġejjin:
• L-istima ta' konformità, inklużi regoli ċari dwar id-dokumentazzjoni tad-disinn u l-

eżaminar tad-disinn;
• Ir-rekwiżiti ta' evalwazzjoni klinika;
• Is-sorveljanza ta' wara t-tqegħid fis-suq u l-konformità ta' dawk li jimmanifatturaw 

apparat skond l-ordni;
• It-tħaddim tal-Korpi Notifikati u l-koordinazzjoni bejniethom; 
• L-apparat mediku bi prodott anċillari ta’ tessut uman immodifikat;
• Trasparenza akbar għall-pubbliku ġenerali. 

Ir-rapporteur għall-opinjoni tiegħek jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni, li kienet ilha ferm 
mistennija mill-industrija fis-settur. Il-proposti prattiċi ta' din id-Direttiva se jtejbu l-
armonizzazzjoni f'dan is-settur hekk kumpless u diversifikat, billi jipprovdu regoli iżjed ċari u 
sempliċi. Billi żżid iċ-ċarezza, it-trasparenza u ċ-ċertezza legali għall-parteċipanti tas-suq 
kollha u billi ttejjeb il-qafas regolatorju ġenerali, il-proposta se tappoġġja progress tekniku 
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mgħaġġel waqt li tiggarantixxi livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa pubblika.

Ir-rapporteur għall-opinjoni tiegħek jenfasizza l-fatt li, anke jekk il-bidliet għall-ewwel jafu 
jidhru żgħar u tekniċi, dawn jista' jkollhom effett qawwi għall-industrija inkwistjoni.  Per 
eżempju, il-klassifikazzjoni mill-ġdid ta' ċertu apparat ta' kategorija ta' riskju għoli tista' żżid 
l-ispejjeż b'mod konsiderevoli. Mill-banda l-oħra, għal apparat li jaħdem fuq il-linja ta’ 
demarkazzjoni ta' definizzjonijiet differenti jew għal apparat li jaħdem f'kumbinazzjoni, iċ-
ċarezza u l-konsistenza legali jistgħu jkunu importanti ħafna, għax dawn jikkjarifikaw liema 
direttiva u għaldaqstant liema proċedura tapplika għalihom.

Ir-rapporteur għall-opinjoni tiegħek jixtieq jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-iskop ta' din id-
direttiva riveduta għandu jkun eżattament konformi mar-Regolament dwar Prodotti 
Mediċinali ta' Terapiji Avvanzati, fis-sens li l-prodotti kollha għandhom ikunu koperti b'din 
id-direttiva jew bir-regolament il-ġdid u li rduppjar bla bżonn għandu jiġi evitat. F'każ ta' 
bżonn, il-Kummissjoni għandha kemm jista' jkun malajr tressaq proposta sabiex tiċċara l-
iskop ta' dawn l-atti leġiżlattivi.

Fl-aħħarnett, ladarba l-industrija f'dan is-settur topera fis-suq globali, il-proċess ta' 
koperazzjoni internazzjonali u ta' l-armonizzazzjoni ta' l-istandards huwa wieħed vitali. 
Għalhekk ir-rapporteur tiegħek jemmen li għandu jsir iżjed sforz sabiex tiġi promossa l-
koperazzjoni internazzjonali, fil-forma ta' ftehimiet internazzjonali (Ftehimiet ta' Għarfien 
Reċiproku) u permezz ta' iżjed koperazzjoni informali (eż. il-Grupp ta' Azzjoni għall-
Armonizzazzjoni Globali).

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija jitlob lill-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa 
Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora l-emendi li 
ġejjin fir-rapport tiegħu:

Test propost mill-Kummissjoni1 Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 17

Sabiex jiġu kkoordinati aħjar l-applikazzjoni 
u l-effiċjenza tar-riżorsi nazzjonali meta 
applikati għal kwistjonijiet relatati mad-
Direttiva 93/42/KEE, l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u fuq 
livell internazzjonali.

Sabiex jiġu kkoordinati aħjar l-applikazzjoni 
u l-effiċjenza tar-riżorsi nazzjonali meta 
applikati għal kwistjonijiet relatati mad-
Direttiva 93/42/KEE, l-Istati Membri 
għandhom jikkooperaw ma’ xulxin u fuq 
livell internazzjonali. Sabiex l-industrija 
tkun tista' tikkompeti globalment fuq 

  
1 Għadu mhux ippubblikat fil-ĠU.
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termini ndaqs, għandu jkun hemm 
standardizzazzjoni u koperazzjoni 
internazzjonali. 

Ġustifikazzjoni

L-industrija Ewropea ta' l-apparati mediċi tbiegħ il-prodotti tagħha madwar id-dinja kollha. 
Għalhekk, standards Ewropej ibbażati fuq proċess internazzjonali ta' standardizzazzjoni 
huma preferibbli. Għandu jsir iżjed sforz sabiex tiġi promossa l-koperazzjoni internazzjonali, 
fil-forma ta' ftehimiet internazzjonali, u permezz ta' iżjed koperazzjoni informali (eż. il-Grupp 
ta' Azzjoni għall-Armonizzazzjoni Globali).

Emenda 2
PREMESSA 21 A (ġdida)

(21a) L-ipproċessar mill-ġdid ta' l-apparati 
mediċi huwa settur li jipprometti frankar 
ta' flus. Meta wieħed iqis in-nuqqas attwali 
ta' kundizzjonijiet ugwali fl-UE u l-bżonn li 
tiġi żgurata s-sikurezza tal-pazjent, il-
Kummissjoni għandha tressaq proposta 
għall-ipproċessar mill-ġdid ta' l-apparati 
mediċi, ibbażata fuq stima ta' l-impatt u fuq 
studju tas-suq.

Ġustifikazzjoni

Fil-mument, l-ipproċessar mill-ġdid ta' l-apparati mediċi m'hux regolat fuq il-livell ta' l-UE. 
Skond figuri ta' l-EAMDR, fl-UE jistgħu jiġu frankati madwar 3 biljun EUR fis-sena billi jsir 
użu sħiħ tal-potenzjal ta' l-ipproċessar mill-ġdid ta' l-apparati mediċi.  Sabiex tiġi żgurata s-
sikurezza tal-pazjent, il-leġiżlazzjoni għandha tiffoka fuq il-kwalità ta' l-ipproċessar mill-ġdid. 
Kwalunkwe proposta għandha tkun ibbażata fuq stima ta' l-impatt xierqa, li tiffoka fuq ir-
regolazzjoni eżistenti fl-Istati Membri u fuq studju tas-suq.

Emenda 3
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (A), PUNT  (I A) (ġdid)
Artikolu 1, paragrafu 2, punt (a) (Direttiva 93/42/KEE)

(ia) f'punt (a) din il-frażi konklużiva ġiet 
miżjuda:
Skond din id-Direttiva, il-lentijiet tal-
kuntatt kollha se jitqiesu bħala apparat 
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mediku;

Ġustifikazzjoni

Fl-Ewropa l-lentijiet kożmetiċi m'humiex regolati bħala apparat mediku, anke jekk dawn 
għandhom l-istess effetti u riskji potenzjali għas-saħħa fuq l-għajnejn jekk ma jkunux 
manifatturati sewwa jew użati mingħajr il-konsulatzzjoni u s-superviżjoni ta' speċjalista tal-
kura ta' l-għajnejn.

Emenda 4
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (F), PUNT (I)

Artikolu 1, paragrafu 5, punt (c) (Direttiva 93/42/KEE)

“(c) il-prodotti mediċinali koperti mid-
Direttiva 2001/83/KE.  Fid-deċiżjoni jekk 
prodott jaqax taħt dik id-Direttiva jew dik 
preżenti, għandha tiġi kkunsidrata b’mod 
partikolari l-modalità prinċipali ta’ l-azzjoni 
tal-prodott;”

“(c) il-prodotti mediċinali koperti mid-
Direttiva 2001/83/KE.  Fid-deċiżjoni jekk 
prodott jaqax taħt dik id-Direttiva minħabba 
l-applikazjoni tad-definizzjoni stipulata 
f'punt (b) ta' l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 
2001/83/KE jew taħt dik preżenti, għandha 
tiġi kkunsidrata b’mod partikulari l-modalità 
prinċipali ta’ l-azzjoni tal-prodott;”

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva proposta trid tinbidel sabiex id-definizzjoni ta' apparati mediċi ssir iżjed stretta. 
Dan jagħmilha iżjed diffiċli li jkollok medikazzjoni reġistrata bħala apparat mediku. L-abbozz 
ta' proposta tal-Kummissjoni għar-reviżjoni tad-Direttiva jinkludi emendi għas-sezzjoni tad-
definizzjonijiet fl-Artikolu 1. Madankollu, id-definizzjoni ta' "apparat mediku" fl-Artikolu 
1,2(a) hija sostanzjalment l-istess bħal dik stipulata fid-Direttiva eżistenti.

Emenda 5
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (F), PUNT  (I A) (ġdid)
Artikolu 1, paragrafu 5, punt (d) (Direttiva 93/42/KEE)

(ia) il-punt (d) jiġi sostitwit b’dan li ġej: 
“(d) il-prodotti kożmetiċi koperti mid-
Direttiva 76/768/KE.  Meta wieħed irid 
jiddeċiedi jekk prodott jaqax taħt id-
Direttiva 76/768/KE jew din id-Direttiva, 
irid iqis b'mod partikulari l-għan ewlieni 
maħsub għall-prodott u l-mekkaniżmu ta' 
azzjoni rilevanti."
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Ġustifikazzjoni

F'xi każi l-prodotti kożmetiċi jkollhom intenzjoni medika (eż. trattament ta' marda) u 
għaldaqstant għandhom ikunu klassifikati bħala apparati mediċi. Għalhekk id-deċiżjoni dwar 
liema direttiva tkun tapplika għandha tittieħed każ b'każ fuq il-bażi ta' l-għan maħsub tal-
prodott.

Emenda 6
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (G)

Artikolu 1, paragrafu 6 (Direttiva 93/42/KEE)

(g) Paragrafu 6 huwa mħassar. imħassar

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tipprova terġa' tintegra l-eżenzjoni tat-tagħmir personali protettiv minn din id-
Direttiva. Dawn il-prodotti huwa koperti biżżejjed mid-Direttiva 89/686/KEE. Għandha tkun 
evitata applikazzjoni bla bżonn ta' żewġ direttivi bi proċeduri differenti ta' stima ta' 
konformità.

Emenda 7
ARTIKOLU 2, PUNT 1 A (ġdid)

Artikolu 2, paragrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)

(1a) Il-paragrafu li ġej hu miżjud ma' l-
Artikolu 2:
"L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-bejgħ ta' 
apparati mediċi permezz ta' l-Internet, 
permezz tal-posta u permezz ta' mezzi 
alternattivi ta' distribuzzjoni ma 
jipperikolax is-saħħa u s-sikurezza tal-
konsumaturi, u li jkunu konformi mad-
dispożizzjonijiet kollha stipulati f'din id-
Direttiva."

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ ta' apparati mediċi permezz ta' l-Internet, permezz tal-posta u permezz ta' mezzi 
alternattivi ta' distribuzzjoni qegħdin isiru dejjem iżjed komuni f'bosta pajjiżi Ewropej u 
għandhom riskju potenzjali għas-saħħa għaċ-ċittadini Ewropej minħabba li m'huma suġġetti 
għall-ebda konsultazzjoni jew parir mill-ispeċjalisiti kompetenti.
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Emenda 8
ARTIKOLU 2, PUNT 3

Artikolu 9, paragrafu 3 (Direttiva 93/42/KEE)

3 Fejn Stat Membru jikkonsidra li r-regoli 
tal-klassifikazzjoni stabbiliti fl-Anness IX 
jeħtieġu adattament fid-dawl tal-progress 
tekniku u kull informazzjoni li ssir 
disponibbli taħt is-sistema ta’ l-
informazzjoni pprovduta fl-Artikolu 10, 
għandu jippreżenta kif xieraq talba 
ssostanzjata lill-Kummissjoni u jitlobha 
tieħu l-miżuri neċessarji. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta dawn il-miżuri f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 7 (2). 

3 Fejn Stat Membru jikkonsidra li r-regoli 
tal-klassifikazzjoni stabbiliti fl-Anness IX 
jeħtieġu adattament fid-dawl tal-progress 
tekniku u kull informazzjoni li ssir 
disponibbli taħt is-sistema ta’ l-
informazzjoni pprovduta fl-Artikolu 10, 
għandu jippreżenta kif xieraq talba 
ssostanzjata lill-Kummissjoni u jitlobha 
tieħu l-miżuri neċessarji. Il-Kummissjoni 
għandha tadotta dawn il-miżuri f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 7 (2).” 
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li t-tagħrif 
rilevanti dwar miżuri previsti jkun 
disponibbli mingħajr dewmien għal min 
ikun interessat.

Ġustifikazzjoni

Il-bidliet fil-klassifikazzjoni jistgħu jkunu importanti ħafna għall-industrija minħabba r-
rekwiżiti differenti fil-klassijiet differenti. Sabiex l-industrija tkun tista' tagħmel investimenti 
pjanati sewwa u effettivi għan-nefqa fir-Riċerku u l-Iżvilupp u l-Produzzjoni, l-informazzjoni 
rilevanti dwar bidliet previsti fil-klassifikazzjoni għandha ssir magħrufa kemm jista' jkun 
malajr.

Emenda 9
ARTIKOLU 2, PUNT 5, PUNT (A)

Artikolu 12, paragrafu 3 (Direttiva 93/42/KEE)

(a) Fil-paragrafu 3, il-kliem l-“Annessi IV, 
V jew VI” jiġu sostitwiti bl-“Annessi II, IV, 
V jew VI”.

(a) Fil-paragrafu 3, il-kliem l-“Annessi IV, 
V jew VI” jiġu sostitwiti bl-“Annessi II, IV, 
V jew VI” u l-kliem "il-kisba ta' l-
isterilità" jiġu sostitwiti b'"il-kisba u ż-
żamma ta' l-isterilità matul il-ħajja fuq l-
ixkaffa ta' l-apparat jew sakemm il-pakkett 
sterili jinfetaħ jew issirlu xi ħsara".

Emenda 10
ARTIKOLU 2, PUNT 10

Artikolu 15, paragrafu 2, subparagrafu 1 (Direttiva 93/42/KEE)

2. Fil-każ ta’ l-apparati li jaqgħu fil-Klassi 2. Fil-każ ta’ l-apparati li jaqgħu fil-Klassi 
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III u dawk impjantabbli u dawk li jinvadu l-
ġisem fuq perjodu twil ta’ żmien li jaqgħu 
fil-Klassi IIa jew IIb, dak li jimmanifattura
jista’ jibda l-investigazzjoni klinika relevanti 
fit-tmiem ta’ perjodu ta’ 60 ġurnata wara n-
notifikazzjoni, sakemm l-awtoritajiet 
kompetenti ma jinnotifikawhx matul dak il-
perjodu dwar deċiżjoni kuntrarja bbażata fuq 
il-konsiderazzjonijiet tas-saħħa pubblika jew 
tal-politika pubblika.  Tali deċiżjonijiet 
għandhom jiġu kkomunikati mill-awtorità 
kompetenti lill-Istati Membri l-oħra.

III u dawk impjantabbli u dawk li jinvadu l-
ġisem fuq perjodu twil ta’ żmien li jaqgħu 
fil-Klassi IIa jew IIb, il-manifattur jista’ 
jibda l-investigazzjoni klinika relevanti fit-
tmiem ta’ perjodu ta’ 60 ġurnata wara n-
notifikazzjoni, sakemm l-awtoritajiet 
kompetenti ma jinnotifikawhx matul dak il-
perjodu dwar deċiżjoni kuntrarja bbażata fuq 
il-konsiderazzjonijiet tas-saħħa pubblika jew 
tal-politika pubblika.  Tali deċiżjonijiet, u l-
ġustifikazzjonijiet għad-deċiżjonijiet,
għandhom jiġu kkomunikati mill-awtorità 
kompetenti lill-Istati Membri l-oħra u lill-
partijiet interessati.

Emenda 11
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFU 2

Huma għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn [12-il xahar mit-
traspożizzjoni]. 

Huma għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn [18-il xahar mit-
traspożizzjoni]. 

Ġustifikazzjoni

Il-perjodu tranżitorju għandu jkun twil biżżejjed sabiex jiġi żgurat li l-manifatturi jkollhom 
żmien biżżejjed sabiex jagħmlu t-testijiet u l-applikazzjonijiet meħtieġa biex ma titwaqqafx bla 
bżonn xi produzzjoni li tkun għadha għaddejja.

Emenda 12
ANNESS I, PUNT 1, PUNT (B)

Anness I, Taqsima 10, paragrafu 4 a (ġdid) (Direttiva 90/385/KEE)

Il-korp innotifikat għandu jivverifika l-
utilità tas-sustanza. L-irwol waħdieni ta' l-
EMEA u ta' l-awtoritajiet kompetenti 
maħturin mill-Istati Membri huwa li 
jipprovdu opinjoni xjentifika dwar il-
kwalità u s-sikurezza tas-sustanza.

Ġustifikazzjoni

Il-kjarifika ta' l-irwol tal-korpi nnotifikati u ta' l-EMEA u ta' l-awtoritajiet kompetenti 
għandha tevita li l-approvazzjoni ta' apparati mediċi b'sustanzi mediċinali dokumentati b'mod 
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sħiħ u integrati fil-prattika jkunu mmaniġġjati bħal farmaċewtiċi, li jtawwal iż-żmien u jżid l-
ispejjeż b'mod spoporzjonat mingħajr ma joffri xi benefiċċju lill-pazjenti. 

Emenda 13
ANNESS II, PUNT 1, PUNT (B)

Anness I, Taqsima 7.4, paragrafu 2, parti finali (Direttiva 93/42/KEE)

il-korp innotifikat għandu, wara li jivverifika 
l-utilità tas-sustanza bħala parti mill-apparat 
mediku u wara li jikkunsidra l-fini maħsub 
ta’ l-apparat, jitlob opinjoni xjentifika mill-
Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA)
dwar il-kwalità u s-sigurtà tas-sustanza. 
Meta tippubblika l-opinjoni tagħha, l-EMEA 
għandha tikkonsidra l-proċess tal-
manifattura u d-data relatata ma’ l-
inkorporazzjoni tas-sustanza fl-apparat.

il-korp innotifikat għandu, wara li jivverifika 
l-utilità tas-sustanza bħala parti mill-apparat 
mediku u wara li jikkunsidra l-għan maħsub 
ta’ l-apparat, jitlob opinjoni xjentifika minn 
waħda mill-awtoritajiet kompetenti 
inkarigati mill-Istati Membri f'konformità 
mad-Direttiva 2001/83/KE jew mill-
Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA) 
dwar il-kwalità u s-sikurezza tas-sustanza. 
Meta tippubblika l-opinjoni tagħha, l-
awtorità kompetenti jew l-EMEA għandha 
tikkunsidra l-proċess tal-manifattura u d-
dejta kif ukoll l-utilità ta' l-inkorporazzjoni 
tas-sustanza fl-apparat kif stabbilit mill-korp 
innotifikat.

Ġustifikazzjoni

Is-sistema preżent, li tippermetti Korpi Notifikati li jitolbu opinjoni minn xi waħda mill-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti, għandha tinżamm sabiex tiġi żgurata kunsiderazzjoni fil-ħin 
u effettiva tas-sikurezza u l-kwalità tas-sustanza inkwistjoni. Id-dmir li tiġi evalwata l-utilità 
ta' l-inklużjoni tas-sustanza mediċinali fl-apparat mediku għandha tibqa' f'idejn il-korp ta' 
evalwazzjoni responsabbli għall-istima ġenerali ta' l-apparat.

Emenda 14
ANNESS II, PUNT 1, PUNT (F)

Anness I, Taqsima 13.1, paragrafu 1 (Direttiva 93/42/KEE)

13.1. Kull apparat għandu jkun 
akkumpanjat mill-informazzjoni meħtieġa 
sabiex jintuża mingħajr periklu u b’mod 
tajjeb, waqt li jittieħed kont tat-taħriġ u l-
għarfien tal-konsumaturi potenzjali, u biex 
jiġi identifikat dak li jimmanifattura.

13.1. Għal kull apparat, għandha tiġi 
provduta l-informazzjoni meħtieġa sabiex 
jintuża mingħajr periklu u kif maħsub, waqt 
li jitqies it-taħriġ u l-għarfien ta' l-utenti 
potenzjali, u biex jiġi identifikat il-
manifattur..

Ġustifikazzjoni

Din toħloq ċarezza legali billi tintroduċi t-terminu ġeneralment aċċettat ta' "Użu maħsub". 
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Emenda 15
ANNESS II, PUNT 1, PUNT (G), PUNT (II)

Anness I, Taqsima 13.3, punt (b) (Direttiva 93/42/KEE)

(ii) il-punt (b) jiġi sostitwit b’dan li ġej:
"(b) id-dettalji strettament neċessarji sabiex 
il-konsumatur jidentifika l-apparat u l-
kontenut ta’ l-ippakkjar li jinkludi l-kodiċi 
rispettiv ta’ nomenklatura ta’ l-apparat 
mediku ġeneriku internazzjonalment 
rikonoxxuta;"

imħassar

Ġustifikazzjoni
Iż-żieda ta' iżjed kodiċi fil-prodotti, fl-ippakkjar u fl-istruzzjonijiet għall-użu żżid biss l-
ispejjeż amministrattivi mingħajr ma joffri xi benefiċċji lil pazjenti. Il-kodiċi GMDN diġà 
qegħdin jintużaw għar-rapporti ta' viġilanza, u għaldaqstant qegħdin jippermettu lill-
awtoritajiet jevalwaw kwistjonijiet ta' riskji potenzjali. 

Emenda 16
ANNESS II, PUNT 7, PUNT (B), PUNT (III)

Anness VII, Taqsima 3, inċiż 7 a (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)

— l-evalwazzjoni klinika f’konformità ma’ 
l-Anness X,

— fejn ikun xieraq, l-evalwazzjoni klinika 
f’konformità ma’ l-Anness X,

Ġustifikazzjoni

Dan l-anness japplika għal prodotti ta' Klassi I, bħal apparat li jżomm l-ilsien 'l isfel (tongue 
depressors), garżi tat-tajjâr, bsaten u frejmijiet tan-nuċċalijiet. Ma hemmx għalfejn tinġabar 
l-informazzjoni kollha għal evalwazzjoni klinika ta' dan it-tip ta' prodotti.

Emenda 17
ANNESS II, PUNT 9, PUNT (C), PUNT (VII)
Anness IX, Taqsima 4.4 (Direttiva 93/42/KEE)

(vii) fis-Sezzjoni 4.4. il-kliem ‘Apparati 
mhux attivi’ jiġu sostitwiti bil-kelma 
‘Apparati’

(vii)  Taqsima 4.4 hi sostitwita b'dan li ġej: 
"Apparati maħsubin biex jirreġistraw X-
rays li jiġġeneraw ritratti dijanjostiċi huma 
fi Klassi IIa."

Ġustifikazzjoni

Kjarifika. It-test oriġinali jista' jkopri bla ħsieb apparati oħrajn (eż. l-irrekordjar ta' ritratti 
X-ray dijanjostiċi fuq midja diġitali) li għalihom il-klassifikazzjoni fi Klassi IIa tidher li mhix 
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proporzjonata.
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