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ĠUSTIFIKAZZJONI FIL-QOSOR

L-iskop ta' din il-Proposta għall-Direttiva li temenda tliet Direttivi ntlaqgħat ħafna mir-
Rapporteur.  Esperjenzi mill-aħħar snin minn meta ġiet adottata d-Direttiva 93/42/KEE dwar 
apparat mediku ħolqu l-bżonn għal din ir-riforma regolatorja.  L-ħtieġa għal implimentazzjoni 
mtejba tar-regoli eżistenti tiġġustifika l-proposta.

Sakemm l-iskop tad-Direttiva jkun ikkonċernat, ir-Rapporteur jappoġġa l-opinjoni tal-
Kummissjoni li ma jkunx inkluż riproċessar ta’ apparat mediku f’din ir-riforma regolatorja. 
Madankollu tistieden lill-Kummissjoni sabiex tikkonsidra ħidma leġiżlattiva futura f’dan il-
qasam, wara riflessjoni u konsultazzjoni dwar dan. 

Problema bid-definizzjoni ta’ “apparat mediku” tista’ tkun li xi prodott partikulari jidħol fl-
iskop ta’ din id-Direttiva però fl-istess ħin jidħol fl-iskop ta’ direttivi oħra, eż. Prodotti 
mediċinali, kożmetiċi, eċċ. F’dan il-każ, id-determinazzjoni tad-Direttiva applikabbli  
għandha tkun ibbażata fuq l-evalwazzjoni ta' l-iskop principali intenzjonat u tal-funzjonament 
relatat relevanti u ta' l-impatt tal-prodott.

L-għan prinċipali ta’ l-emendi proposti hu li jissaħħu l-aspetti tas-sikurezza tal-pazjent u tas-
saħħa pubblika kif ukoll is-sikurezza u l-kwalità tas-sustanzi.  Sabiex jintlaħqu dawn l-
għanijiet, f’uħud mill-artikoli r-Rapporteur talab għal test aktar ċar li għandu jwassal għal 
aktar ċertezza legali għall-parteċipanti involuti. Fir-rigward ta' sikurezza tal-pazjent, ir-
Rapporteur għandha l-għan li tagħti enfażi għad-domanda li prodotti kopja għandhom jaqgħu 
taħt l-istess kategorija u leġislazzjoni bħall-prodott oriġinali.

EMENDI

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 2 A (ġdida)

(2a) Fir-rigward ta’ riproċessar, il-
Kummissjoni għandha tidħol f’aktar 
riflessjoni u konsulatzzjoni aktar wiesgħa 
sabiex tesplora l-iżvilupp possibbli għall-
leġiżlazzjoni xierqa li tiżgura sikurezza tal-
pazjent ta’ livell għoli.
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Emenda 2
PREMESSA 2 B (ġdida)

 (2b) Il-Kummissjoni hija mistiedna wkoll 
biex tidher quddiem il-kumitati rilevanti 
tal-Parlament Ewropew fi żmien xahrejn 
mid-data ta' l-adozzjoni ta' din id-direttiva 
biex tirrapporta dwar il-progress tagħha 
f'dan il-qasam.

Emenda 3
PREMESSA 2 C (ġdida)

(2c) Lentijiet ta' kuntatt mhux korrettivi li 
jintużaw biex ibiddlu l-apparenza ta' l-
għajn, m'humiex meqjusa bħala apparat 
mediku għall-iskopijiet ta' din id-Direttiva. 
Madankollu, il-bejgħ u t-tqassim mingħajr 
preskrizzjoni ta' dawn il-lentijiet jistgħu, 
fin-nuqqas ta' konsultazzjoni jew 
superviżjoni minn professjonisti fil-kura ta' 
l-għajnejn, jwasslu għal żieda fl-użu ħażin 
tagħhom u għalhekk joħolqu potenzjal ta' 
riskju għas-saħħa. 

Emenda 4
PREMESSA 2 D (ġdida)

 (2d) Il-Kummissjoni għandha tinvestiga s-
sistema tal-bejgħ u tad-distribuzzjoni tal-
lentijiet ta' kuntatt li hemm bħalissa fl-
Istati Membri, tevalwa ir-riskji potenzjali 
għas-saħħa u għas-sikurezza tal-
konsumatur u tieħu l-miżuri xierqa, 
leġiżlattivi u mhux leġiżlattivi, sabiex 
tiżgura livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa fil-
Komunità. Rapport ta' din l-investigazzjoni 
u kwalukwe proċedimenti eventwali 
għandhom ikunu ppreżentati lill-kumitati 
relevanti tal-Parlament Ewropew fi żmien 
sitt xhur mill-adozzjoni ta' din id-Direttiva.

Emenda 5
PREMESSA 6
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(6) Huwa neċessarju li jiġi ċċarat li l-
konsiderazzjoni ta’ prodott li għandu użu 
mediku hija intrinsika għad-definizzjoni ta’ 
apparat mediku u li softwer minnu nnifsu 
jista’ jiġi ddefinit bħala apparat mediku.

imħassra

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda 6
PREMESSA 15

(15) Sabiex jiġu żgurati aktar is-saħħa u s-
sigurtà pubblika jeħtieġ li tiġi pprovduta 
applikazzjoni aktar konsistenti tad-
dispożizzjonijiet fuq il-miżuri għall-
protezzjoni tas-saħħa.

(15) Sabiex jiġu żgurati aktar is-saħħa u s-
sigurtà pubblika jeħtieġ li tiġi pprovduta 
applikazzjoni aktar konsistenti tad-
dispożizzjonijiet fuq il-miżuri għall-
protezzjoni tas-saħħa, u b’mod partikulari 
tiżgura li l-apparat ma jirriskjax li 
jikkomprometti s-sikurezza jew is-saħħa 
tal-pazjenti waqt l-użu.  

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' saħħa pubblika, l-Istati Membri għandhom ir-responsabiltà li jiżguraw l-
użu proprju ta’ l-apparat fit-territorju tagħhom tul l-ħajja ta’ l-apparat.

Emenda 7
PREMESSA 20

(20) Meta jitqies il-fatt li qiegħda tikber l-
importanza tas-softwer fil-qasam ta’ l-
apparati mediċi, sew jekk huwa softwer li 
jaħdem għalih jew li hu inkorporat
f’apparat, il-validazzjoni tas-softwer 
f’konformità ma’ l-aħħar aġġornamenti 
għandha tkun kondizzjoni essenzjali.

imħassra
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Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT (1), PUNT (A), PUNT (I)

Artikolu 1, paragrafu 2, punt (a), parti introduttorja (Direttiva 90/385/KEE)

(a) ‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew 
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kumbinazzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe 
aċċessorju, inkluż is-softwer neċessarju 
għall-applikazzjoni korretta maħsuba minn 
dak li jimmanifattura sabiex jintuża għal 
finijiet mediċi għall-bnedmin bl-għan ta’:

“(a) ‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, materjal jew artiklu ieħor, 
sew jekk użat waħdu jew f’kumbinazzjoni, 
flimkien ma’ kwalunkwe aċċessorju, inkluż 
is-softwer neċessarju għall-applikazzjoni 
korretta maħsuba minn dak li jimmanifattura 
sabiex jintuża għal finijiet mediċi għall-
bnedmin bl-għan ta’:

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT (1 A) (ġdid)
Artikolu 2 (Direttiva 90/385/KEE)

 (1a) L-Artikolu 2 jiġi sostitwit minn dan li 
ġej:
"Artikolu 2
1. L-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi 
kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-apparat 
jista' jitqiegħed fis-suq u/jew għall-użu biss 
jekk dan jikkonforma mar-rekwiżiti 
stipulati f'din id-Direttiva meta jkun 
ipprovdut u installat kif suppost, miżmum u 
użat skond l-għan li kien maħsub għalih.

2. L-Istati Membri għandhom ukoll jieħdu 
l-passi kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-
bejgħ ta' apparat mediku permezz ta' l-
Internet, permezz ta' ordni bil-posta u 
permezz ta' mezzi alternattivi ta' 
distribuzzjoni ma jipperikolax is-saħħa u s-
sikurezza tal-konsumaturi, u li jirrispetta d-
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dispożizzjonijiet kollha stipulati f'din id-
Direttiva."

Ġustifikazzjoni

Il-bejgħ ta' lentijiet tal-kuntatt permezz ta' l-Internet, permezz ta' ordni bil-posta jew mezzi 
alternattivi oħra ta' distribuzzjoni qiegħed isir dejjem iżjed komuni f'bosta pajjiżi Ewropej u 
huwa ta' riskju potenzjali għas-saħħa taċ-ċittadini Ewropej minħabba li mhux suġġett għall-
ebda konsultazzjoni ma' jew parir mingħand professjonisti tal-kura ta' l-għajnejn. Skond l-
Artikolu 152(1) tat-Trattat, huwa importanti li livell għoli ta' ħarsien tas-saħħa tal-bniedem 
ikun żgurat fid-definizzjoni u fl-implimentazzjoni tal-politiki u ta' l-attivitajiet komunitarji 
kollha.

Emenda 10
ARTIKOLU 2, PUNT (1), PUNT (A), PUNT (I)

Artikolu 1, paragrafu 2, punt (a), parti introduttorja (Direttiva 93/42/KEE)

(a) ‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew 
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kumbinazzjoni, flimkien ma’ kwalunkwe 
aċċessorju, inkluż is-softwer neċessarju 
għall-applikazzjoni korretta maħsuba minn 
dak li jimmanifattura sabiex jintuża għal 
finijiet mediċi għall-bnedmin bl-għan ta’:

(a) ‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, materjal jew artiklu ieħor, 
sew jekk użat waħdu jew f’kumbinazzjoni, 
flimkien ma’ kwalunkwe aċċessorju, inkluż 
is-softwer neċessarju għall-applikazzjoni 
korretta maħsuba minn dak li jimmanifattura 
sabiex jintuża għal finijiet mediċi għall-
bnedmin bl-għan ta’:

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda 11
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (A), PUNT (I A) (ġdid)



PE 376.323v02-00 8/20 AD\630480MT.doc

MT

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

(ia) f' punt (a), it-tieni paragrafu jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:
“ u li
- ma jwettaqx l-azzjoni prinċipali 
intenzjonata fuq ġewwa jew fuq barra tal-
ġisem uman b’mezzi farmakoloġiċi, 
immunokoloġiċi jew metaboliċi, imma li 
jistgħu jkunu mgħejjuna fil-funzjoni 
tagħhom b'dawn il-mezzi;
- bil-forma jew bil-mod tiegħu ta' kif il-
manufattur jippreżentah jew ipoġġih fis-
suq, ġeneralment jinkoraġġixxi fil-nies l-
impressjoni li l-prodott għandu 
karatteristiċi mediċinali għall-fejqan jew 
prevenzjoni ta' mard fil-bnedmin;"

(L-ewwel parti tat-test ġiet meħuda mid-Direttiva oriġinali)

Ġustifikazzjoni

Is-sikurezza tal-pażjent trid tiġi żġurata.  Id-distinzjoni bejn apparat mediku u prodotti 
mediċinali trid tkun issir aktar ċara.  Il-prodotti kopja jridu jaqgħu taħt l-istess kategorija 
bħall-oriġinal.

Emenda 12
ARTIKOLU 2, PUNT (1), PUNT (F), PUNT (I)
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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-applikazzjoni tal-kriterji stipulati fit-tieni 
subparagrafu ta' l-Artikolu 1(2) jew taħt 
dik preżenti, għandha tiġi kkunsidrata b’mod 
partikolari l-modalità prinċipali ta’ l-azzjoni 
tal-prodott;

Ġustifikazzjoni

L-analiżi tal-modalità prinċipali ta’ l-azzjoni tal-prodott għandha tkun espressament 
relevanti biss għat-tieni parti tat-test tal-prodott mediċinali.  B’hekk l-applikazzjoni tat-tieni 
parti tat-test ta' prodott mediċinali ma tidhirx bħal li kieku qed tieħu preċedenza fuq l-ewwel 
parti bħala definizzjoni.

Emenda 13
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (F), PUNT (I A) (ġdid)
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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.   Fid-deċiżjoni jekk 
prodott jaqax taħt dik id-Direttiva jew dik 
preżenti, għandha tingħata kunsidrazzjoni 
partikulari ta' l-għan prinċipali maħsub 
tal-prodott u tal-modalità relevanti ta’ 
azzjoni;"

(L-ewwel sentenza tat-test ġiet meħuda mid-Direttiva oriġinali)

Ġustifikazzjoni

Meta prodott jiġi ddefinit "apparat mediku"u potenzjalment fl-iskop ta' direttivi oħrajn (eż. 
prodotti mediċinali, kosmetiċi, PPE, makkinarju), l-għażla tad-direttiva li għandha tapplika 
se tiġi bbażata fuq l-evalwazzjoni ta' l-għan ewlieni li għalih huwa maħsub il-prodott u 
mekkaniżmi ta' azzjoni rilevanti relatati tal-prodott, sabiex tingħata ċertezza/ċarezza legali 
lill-manifattur u lill-persuni oħra interessati.

Emenda 14
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (G)
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Artikolu 1, paragrafu 6 (Direttiva 93/42/KEE)

(g) Paragrafu 6 huwa mħassar. (g)  Paragrafu 6 għandu jinbidel b'dan li 
ġej:
"6. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
tagħmir personali protettiv kopert mid-
Direttiva 89/686/KEE. Fid-deċiżjoni jekk 
prodott jaqax taħt dik id-Direttiva, għandha 
tingħata kunsidrazzjoni partikulari ta' l-
għan prinċipali maħsub tal-prodott u tal-
modalità relevanti ta’ azzjoni."

(Parti minn dan it-test ġie meħuda mid-Direttiva oriġinali)

Ġustifikazzjoni

Meta prodott jiġi ddefinit "apparat mediku"u potenzjalment fl-iskop ta' direttivi oħrajn (eż. 
prodotti mediċinali, kosmetiċi, PPE, makkinarju), l-għażla tad-direttiva li għandha tapplika 
se tiġi bbażata fuq l-evalwazzjoni ta' l-għan ewlieni li għalih huwa maħsub il-prodott u 
mekkaniżmi ta' azzjoni rilevanti relatati tal-prodott, sabiex tingħata ċertezza/ċarezza legali 
lill-manifattur u lill-persuni oħra interessati.

Emenda 15
ARTIKOLU 2, PUNT 2

Artikolu 4, paragrafu 2, inċiż 2 (Direttiva 93/42/KEE)

- l-apparati magħmulin skond l-ordni 
mqiegħda fis-suq u mpoġġija għas-servizz 
pubbliku jekk jissodisfaw il-kondizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 11 f’rabta ma’ l-Anness 
VIII;  l-apparati tal-Klassi IIa, IIb u III 
għandhom jiġu akkumpanjati mid-
dikjarazzjoni msemmija fl-Anness VIII, u 
għandha tiġi pprovduta lill-imsemmi 
pazjent.

- l-apparati magħmulin skond l-ordni 
mqiegħda fis-suq u mpoġġija għas-servizz 
pubbliku jekk jissodisfaw il-kondizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 11 f’rabta ma’ l-Anness 
VIII;  l-apparati tal-Klassi IIa, IIb u III iridu
jiġu akkumpanjati mid-dikjarazzjoni 
msemmija fl-Anness VIII, u għandha tiġi 
pprovduta lill-imsemmi pazjent.

Ġustifikazzjoni

Emenda li m'għandhiex bżonn spjegazzjoni.   Test ċar hemm bżonnu sabiex ikun żgurat livell 
għoli ta’ implimentazzjoni u finalment protezzjoni tal-konsumatur.

Emenda 16
ARTIKOLU 2, PUNT (4), PUNT (B)
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Artikolu 11, paragrafu 14 (Direttiva 93/42/KEE)

(b) Il-paragrafu li ġej jiġi miżjud: imħassra
"14. Il-Kummissjoni tistà, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 7 (2), 
tadotta l-miżuri li jippermettu li l-
istruzzjonijiet għall-użu jiġu pprovduti 
b’mezzi oħra.”

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun hemm il-possibilità li tingħata informazzjoni għall-użu mingħajr periklu u 
xieraq ta' apparat mediku minn professjonisti permezz ta' mezzi moderni tal-komunikazzjoni 
(eż., tikkettar elettroniku (e-labelling)).  L-artikolu l-ġdid 11(14) għandu jitħassar u s-Sezzjoni 
13.1 ta' l-Anness I għandha għalhekk tiġi emendata.

Emenda 17
ARTIKOLU 2, PUNT 13
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Artikolu 20, paragrafu 1, subparagrafu 2 (Direttiva 93/42/KEE)

Dan ma jaffettwax l-obbligu ta’ l-Istati 
Membri u l-korpi nnotifikati fir-rigward ta’ 
l-informazzjoni reċiproka u t-tixrid tat-
twissijiet, lanqas l-obbligi tal-persuni 
kkonċernati li jipprovdu l-informazzjoni taħt 
il-liġi kriminali. 

Dan ma jaffettwax l-obbligu ta’ l-Istati 
Membri u l-korpi nnotifikati fir-rigward ta’ 
l-informazzjoni reċiproka u t-tixrid tat-
twissijiet skond id-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 10(1), lanqas l-obbligi tal-persuni 
kkonċernati li jipprovdu l-informazzjoni taħt 
il-liġi kriminali.

Ġustifikazzjoni

Għal aktar ċarezza huwa rakkomandat li wieħed jirreferi għal Artikolu 10, paragrafu 1 li 
jsemmi l-inċidenti li jseħħu wara li jitqiegħed fis-suq dan l-apparat.

Emenda 18
ANNESS I, PUNT (1), PUNT (A) 

Anness I, Sezzjoni 9, inċiż 7 (Direttiva 90/385/KEE) 

Għall-apparati li jinkorporaw softwer jew li 
huma softwer mediku fihom infushom, dan 
jeħtieġ li jiġi vvalidat skond l-aħħar żviluppi 
billi jiġu kkunsidrati l-prinċipji taċ-ċiklu tal-
ħajja ta’ l-iżvilupp, il-ġestjoni tar-riskju, il-
validazzjoni u l-verifikazzjoni.

Għall-apparati li jinkorporaw softwer, dan 
jeħtieġ li jiġi vvalidat skond l-aħħar żviluppi 
billi jiġu kkunsidrati l-prinċipji taċ-ċiklu tal-
ħajja ta’ l-iżvilupp, il-ġestjoni tar-riskju, il-
validazzjoni u l-verifikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda 19
ANNESS II, PUNT (1), PUNT (B)

Anness I, Sezzjoni 7.4, subparagrafi minn 1 sa 4 (Direttiva 93/42/KEE)

7.4. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott mediċinali kif iddefinit fl-Artikolu 1 
tad-Direttiva 2001/83/KE u li hu probabbli li 
tista’ taħdem fuq il-ġisem b’azzjoni anċillari 
għal dik ta’ l-apparat, il-kwalità, is-sikurezza
u l-utilità tas-sustanza jeħtieġ li jiġu 
vverifikati b’analoġija mal-metodi 

7.4. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott mediċinali kif iddefinit fl-Artikolu 1 
tad-Direttiva 2001/83/KE u li hu probabbli li 
jista’ jaħdem fuq il-ġisem b’azzjoni anċillari 
għal dik ta’ l-apparat, il-kwalità, is-sigurtà u 
l-utilità tas-sustanza jeħtieġ li jiġu vverifikati 
b’analoġija mal-metodi rilevanti speċifikati 
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speċifikati fid-Direttiva 2001/83/KE. fl-Anness I tad-Direttiva 2001/83/KE.

Għal sustanza li:
- has already been granted, as a medicinal 
product, a Community marketing 
authorisation in accordance with Council 
Regulation (EEC) No 2309/93 (*) or 
Regulation (EC) No 726/2004;
jew
- taqa’ taħt l-iskop ta’ l-applikazzjoni ta’ l-
Anness tar-Regolament (KE) Nru 
726/2004;
jew
- hija derivat tad-demm uman;
il-korp innotifikat għandu, wara li jivverifika 
l-utilità tas-sustanza bħala parti mill-apparat 
mediku u wara li jikkonsidra 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-sigurtà tas-
sustanza. Meta tippubblika l-opinjoni 
tagħha, l-awtorità kompetenti jew l-EMEA 
għandha tikkonsidra l-proċess tal-
manifattura u d-dejta relatata ma’ l-utilità ta' 
l-inkorporazzjoni tas-sustanza fl-apparat kif 
determinat mill-korp innotifikat.

Għal sustanzi oħra, il-korp innotifikat 
għandu, wara li jivverifika l-utilità tas-
sustanza bħala parti mill-apparat mediku u 
wara li jikkonsidra l-fini maħsub ta’ l-
apparat, jitlob opinjoni xjentifika minn
waħda mill-awtoritajiet kompetenti 
maħtura mill-Istati Membri f’konformità 
mad-Direttiva 2001/83/KE, dwar il-kwalità 
u s-sigurtà tas-sustanza. Meta tippubblika l-
opinjoni tagħha, l-awtorità kompetenti 
kkonċernata għandha tikkonsidra l-proċess 
tal-manifattura u d-data relatata ma’ l-
inkorporazzjoni tas-sustanza fl-apparat.

Għal sustanza li hi derivat mid-demm 
uman, il-korp innotifikat għandu, wara li 
jivverifika l-utilità tas-sustanza bħala parti 
mill-apparat mediku u wara li jikkonsidra l-
fini maħsub ta’ l-apparat, jitlob opinjoni 
xjentifika mingħand l-EMEA, dwar il-
kwalità u s-sigurtà tas-sustanza. Meta 
tippubblika l-opinjoni tagħha, l-EMEA 
għandha tikkonsidra l-proċess tal-
manifattura u d-dejta relatata ma’ l-utilità ta' 
l-inkorporazzjoni tas-sustanza fl-apparat kif 
determinat mill-korp innotifikat.

(*) ĠU L214, 24.8.1993, p. 1



AD\630480MT.doc 15/20 PE 376.323v02-00

MT

Ġustifikazzjoni

Is-sistema kurrenti li tippermetti Korp Nnotifikati jitolbu l-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 kkonċernata.

Emenda 20
ANNESS II, PUNT 1, PUNT (B)

Anness I, Sezzjoni 7.4, subparagrafu 1 a (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE) 

L-awtorità għall-verifika ta' l-utilità tas-
sustanza tibqa' tal-korp innotifikat, waqt li 
l-irwol ta' l-EMEA jew ta' l-awtoritajiet 
kompetenti maħtura 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 jew ta' l-awtoritajiet kompetenti 
għandha tevita li l-approvazzjoni ta' apparat mediku b'sustanzi mediċinali ddokumentati 
b'mod sħiħ u integrati fil-prattika jkun immaniġġjat bħala farmaċewtiku, li jtawwal iż-żmien u 
jżid l-ispejjeż b'mod sproporzjonat mingħajr ma joffri l-ebda benefiċċju lill-pazjenti. 

Emenda 21
ANNESS II, PUNT 1, PUNT (B)

Anness I, Sezzjoni 7.4, subparagrafu 5 (Direttiva 93/42/KEE)

Fejn isiru bidliet fuq sustanza anċillari 
inkorporata f'apparat mediku, b’mod 
partikolari relatata mal-proċess tal-
manifattura tiegħu, għandhom jiġu 
assessjati b’analoġija mal-proċeduri għall-
evalwazzjoni tal-varjazzjonijiet tal-prodotti 
mediċinali kif stipulat fir-Regolamenti tal-
Kummissjoni (KE) Nru. 1084/2003 (**) u 
KE Nru. 1085/2003 (***). Il-korp 
innotifikat għandu jiġi infurmat bil-bidliet u 
għandu jikkonsulta ma’ l-awtorità 
kompetenti relevanti għall-mediċini (i.e. dik 
involuta fil-konsultazzjoni inizjali) sabiex 
tikkonferma li l-kwalità u s-sigurtà tas-

Fejn isiru bidliet fuq sustanza anċillari 
inkorporata f'apparat mediku, b’mod 
partikulari relatata mal-proċess tal-
manifattura tiegħu, il-korp innotifikat 
għandu jiġi infurmat bil-bidliet u għandu 
jikkonsulta ma’ l-awtorità kompetenti 
relevanti għall-mediċini (i.e. dik involuta fil-
konsultazzjoni inizjali) sabiex tikkonferma li 
l-kwalità u s-sigurtà tas-sustanza anċillari 
jibqgħu jinżammu, u sabiex jiġi żgurat li l-
bidliet ma jkollhom l-ebda impatt negattiv 
fuq il-benefiċċju stabbilit/il-profil tar-riskju 
biż-żieda tas-sustanza fl-apparat mediku.
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sustanza anċillari jibqgħu jinżammu, u 
sabiex jiġi żgurat li l-bidliet ma jkollhom l-
ebda impatt negattiv fuq il-benefiċċju 
stabbilit/il-profil għar-riskju biż-żieda tas-
sustanza fl-apparat mediku.
(**) ĠU L 159, 27.6.2003, p. 1

(***) ĠU L 159, 27.6.2003, p. 24

Ġustifikazzjoni

Is-sistema kurrenti li tippermetti Korp Nnotifikati jitolbu l-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 kkonċernata. 

Emenda 22
ANNESS II, PUNT (1), PUNT (E)

Anness I, Sezzjoni 12.1a. (Direttiva 93/42/KEE)

12.1a. Għall-apparati li jinkorporaw softwer 
jew li huma softwer mediku fihom 
infushom, dan jeħtieġ li jiġi vvalidat skond 
l-aħħar żviluppi billi jiġu kkunsidrati l-
prinċipji taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ l-iżvilupp, il-
ġestjoni tar-riskju, il-validazzjoni u l-
verifikazzjoni.

12.1a. Għall-apparati li jinkorporaw softwer, 
dan jeħtieġ li jiġi vvalidat skond l-aħħar 
żviluppi billi jiġu kkunsidrati l-prinċipji taċ-
ċiklu tal-ħajja ta’ l-iżvilupp, il-ġestjoni tar-
riskju, il-validazzjoni u l-verifikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda 23
ANNESS II, PUNT (1), PUNT (F)

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

(f) Fis-Sezzjoni 13.1. l-ewwel paragrafu jiġi 
sostitwit minn dan li ġej:

(f)  Sezzjoni 13.1 għandha tinbidel b'dan li 
ġej: 

"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 

"13.1. 13.1 Kull apparat għandu jkollu 
mehmuż 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-
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jiġi identifikat dak li jimmanifattura. manifattur.
Din l-informazzjoni tinkludi d-dettalji fuq 
it-tikketta u d-data fl-istruzzjonijiet għall-
użu. 
Għal dak li għandhom x'jaqsmu l-
prattikalità u x-xerqien ta' l-informazzjoni 
meħtieġa biex l-apparat jintuża mingħajr 
periklu, din trid tiġi ppreżentata fuq l-
apparat innifsu u/jew fuq il-pakkett ta' kull 
prodott jew, meta jkun xieraq, fuq l-
ippakkjar għall-bejgħ.  Jekk l-ippakkjar 
individwali ta' kull unità tal-prodott 
mhuwiex prattiku, l-informazzjoni trid tiġi 
ppreżentata u mehmuża ma' wieħed jew 
iktar mill-apparat.
Istruzzjonijiet għall-użu jridu jingħataw 
ma' kull apparat permezz ta' sistema 
moderna ta' preżentazzjoni ta' l-
informazzjoni.  Il-preżentazzjoni ta' l-
istruzzjonijiet għall-użu b'mezzi oħrajn 
barra l-karta tista' tiġi kkunsidrata biss 
għal apparat mediku li huwa maħsub 
għall-użu ta' professjonist fil-kura tas-
saħħa f'faċilitajiet għall-kura tas-saħħa.  
F'każ bħal dan, il-manifattur irid jagħti l-
opportunità lill-faċilitajiet għall-kura tas-
saħħa li jitolbu f'ħin waqtu l-informazzjoni 
ppreżentata fuq karta.  Eċċezzjonalment, l-
ebda istruzzjonijiet bħal dawn għal użu 
m'huma meħtieġa għal apparat fil-
Klassijiet I jew IIa jekk dawn jistgħu 
jintużaw b'mod sikur mingħajr 
istruzzjonijiet bħal dawn."

(Dan it-test ġie meħud mid-Direttiva oriġinali)

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun hemm il-possibilità li tingħata informazzjoni għall-użu mingħajr periklu u 
xieraq ta' apparat mediku minn professjonisti permezz ta' mezzi moderni tal-komunikazzjoni 
(eż., tikkettar elettroniku (e-labelling)).  L-artikolu l-ġdid 11.14 għandu jitħassar u s-Sezzjoni 
13.1 ta' l-Anness I għandha għalhekk tiġi emendata.

Emenda 24
ANNESS II, PUNT (1), PUNT (G), PUNT (II)
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Anness I, Sezzjoni 13.3, punt (b)  (Direttiva 93/42/KEE)

(b) id-dettalji strettament neċessarji sabiex 
il-konsumatur jidentifika l-apparat u l-
kontenut ta’ l-ippakkjar li jinkludi il-kodiċi 
rispettiv ta’ nomenklatura ta’ l-apparat 
mediku ġeneriku internazzjonalment 
rikonoxxuta;

(b) id-dettalji strettament neċessarji sabiex l-
utent jidentifika l-apparat u l-kontenut ta' l-
ippakkjar; 

(Dan it-test ġie meħud mid-Direttiva oriġinali)

Ġustifikazzjoni

"Il-kodiċi ta' nomenklatura rrikonoxxut internazzjonalment" introdott mill-abbozz ta' 
proposta, għandu jiġi kkunsidrat bħala parti mill-informazzjoni ppreżentata mill-manifattur, 
iżda mhix se tkun meħtieġa li tidher fuq it-tikketta kif kien ġie ssuġġerit.  L-obbligu li 
jitqiegħed dak il-kodiċi, li huwa aġġornat b'mod kostanti, fuq it-tikketta tal-prodott jista' 
jwassal għal bidliet ta' sikwit fuq it-tikketti, li jirrappreżentaw spiża sinifikanti għall-
industrija u ma jżidux is-sigurtà tal-prodott. 

Iż-żieda ta' aktar kodiċi mal-prodotti, fl-ippakkjar u fl-istruzzjonijiet għall-użu żżid biss l-
ispejjeż amministrattivi mingħajr ma toffri l-ebda benefiċċju lill-pazjenti. Il-kodiċi GMDN 
diġà qegħdin jintużaw għar-rapporti ta' viġilanza, u dan jippermetti lill-awtoritajiet li 
jevalwaw kwistjonijiet ta' riskji potenzjali.

Emenda 25
ANNESS II, PUNT (8), PUNT (E)

Anness VIII, Sezzjoni 5, paragrafu 1 (Direttiva 93/42/KEE)

5. Għall-apparati magħmulin skond l-ordni, 
dak li jimmanifattura għandu jieħu r-
responsabbiltà li jistabbilixxi u jaġġorna 
proċedura sistematika li tirrevedi l-
esperjenza miksuba mill-apparati fil-fażi 
wara l-produzzjoni, li tinkludi d-
dispożizzjonijiet imsemmija fl-Anness X, li 
jimplimenta mezzi adattati biex tiġi 
applikata kull azzjoni korrettiva meħtieġa. 
Din ir-responsabbiltà għandha tinkludi 
obbligu għal dak li jimmanifattura sabiex 
jgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti bl-
inċidenti li ġejjin immedjatament malli jsir 
jaf bihom:

5. Għall-apparati magħmulin skond l-ordni, 
dak li jimmanifattura għandu jieħu r-
responsabbiltà li jirrevedi l-esperjenza 
miksuba fil-fażi wara l-produzzjoni u li 
jimplimenta mezzi adattati biex tiġi 
applikata kull azzjoni korrettiva meħtieġa.  
Din ir-responsabbiltà għandha tinkludi 
obbligu għal dak li jimmanifattura sabiex 
jgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti bl-
inċidenti li ġejjin u bil-miżuri korrettivi 
rilevanti immedjatament malli jsir jaf 
bihom:
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Emenda 26
ANNESS II, PUNT (9), PUNT (A), PUNT (I)

Anness IX, Kapitolu I, Sezzjoni 1.4, (Direttiva 93/42/KEE)

(i) fis-Sezzjoni 1.4. is-sentenza li ġejja tiġi 
miżjuda:
"Softwer li jaħdem għalih jiġi kkonsidrat 
bħala apparat mediku attiv."

imħassar

Ġustifikazzjoni

Il-programm innifsu (bħala tali) ma jistax ikun apparat mediku.

Emenda 27
ANNESS II, PUNT (9), PUNT (B)

Anness IX, Kapitolu II, Sezzjoni 2.6. (Direttiva 93/42/KEE)

2.6 Fil-kalkolu tal-perjodu msemmi fit-
Sezzjoni 1.1, tal-kapitolu I, użu kontinwu 
jfisser użu reali bla interruzzjoni ta’ l-
apparat għall-għan maħsub. Madankollu fejn 
l-użu ta’ apparat jitwaqqaf sabiex l-apparat 
jiġi mibdul immedjatament bl-istess apparat 
jew wieħed identiku dan għandu jiġi 
kkunsidrat bħala estensjoni ta’ l-użu 
kontinwu ta’ l-apparat.

2.6 Fil-kalkolu tal-perjodu msemmi fit-
Sezzjoni 1.1, tal-kapitolu I, użu kontinwu 
jfisser użu reali bla interruzzjoni ta’ l-
apparat għall-għan maħsub. Madankollu fejn 
l-użu ta’ apparat jitwaqqaf sabiex l-apparat 
jiġi mibdul immedjatament bl-istess apparat 
jew wieħed identiku dan għandu jiġi 
kkunsidrat bħala estensjoni ta’ l-użu 
kontinwu ta’ l-apparat, sakemm ma 
jintweriex li din il-bidla telimina kull riskju 
li ġej minn użu kontinwu ta' l-apparat.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta preżenti taf taffettwa l-klassifikazzjoni ta' diversi prodotti billi ttellagħhom f'klassi 
ogħla, li mhuwiex iġġustifikat peress li t-tul ta' ħin tal-kuntatt bejn apparat u pazjent mhuwiex 
il-fattur uniku fl-istabbiliment tal-klassifikazzjoni tar-riskju.  Id-determinazzjoni tat-tul ta' ħin 
ta' kuntatt bejn l-apparat u l-pazjent għandha tintrabat ma' l-analiżi tar-riskji li jkun hemm 
f'dan il-kuntatt.
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