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Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 41
PREMESSA 2 A (ġdida)

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-snin riċenti l-industrija tar-riproċessar żviluppat, ivvalidat u kkontrollat proċeduri li 
b'mod sostanzjali jnaqqsu kemm l-ispiża fis-settur tas-saħħa kif ukoll il-volum ta' skart 
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perikoluż mill-isptarijiet. Madankollu, in-nuqqas attwali ta' regolazzjoni madwar l-UE jonqos 
li jtaffi ir-riskji ta' riproċessar mhux irregolat ta' apparati mediċi. Dan in-nuqqas jimpedixxi 
wkoll it-twaqqif ta' ambjent ta' kundizzjonijiet indaqs għas-servizzi ta' riproċessar. 
Għaldaqstant il-Kummissjoni għandha tfassal proposta ibbażata fuq evalwazzjoni bir-reqqa 
tal-prattiki attwali u ta' l-ispejjeż reali tagħhom kif ukoll ta' regolamenti nazzjonali attwali u 
ta' studji dwar is-suq. Dan għandu jiżgura s-sikurezza tal-pazjent u jipprovdi standards tas-
suq omoġenji fis-settur tal-kura tas-saħħa.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 42
PREMESSA 2 A (ġdida)

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-snin riċenti, it-tekniki wżati għar-riproċessar ta' apparati mediċi żviluppaw u l-
applikazzjoni tagħhom saret aktar wiesgħa.  Madankollu, din l-attività mhix regolata fuq 
livell Ewropew u r-regolamenti nazzjonali jvarjaw ħafna. Għaldaqstant il-Kummissjoni 
għandha tfassal proposta ibbażata fuq evalwazzjoni bir-reqqa tal-prattiki attwali u ta' l-
ispejjeż reali tagħhom, ta' regolamenti nazzjonali attwali u ta' studji dwar is-suq. Din 
għandha eventwalment isservi ta' bażi għal leġiżlazzjoni fil-ġejjieni li tipprovdi l-ogħla 
sikurezza tal-pazjent madwar l-UE u li tiżgura standards tas-suq omoġenji fis-settur tal-kura 
tas-saħħa. 

Emenda mressqa minn Adamos Adamou

Emenda 43
PREMESSA 2 A (ġdida)

(2a) Fir-rigward tar-riproċessar, din hija 
kwistjoni ta' saħħa pubblika u l-
Kummissjoni għandha mill-aktar fis 
tirrifletti aktar u tidħol f'konsultazzjoni 
aktar wiesgħa sabiex tesplora l-iżvilupp 
possibbli ta' miżuri xierqa li jiżguraw 
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sikurezza tal-pazjent ta’ livell għoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fis-snin riċenti, it-tekniki użati għar-riproċessar ta' apparati mediċi żviluppaw u l-
applikazzjoni tagħhom saret aktar wiesgħa.  Madankollu, din l-attività mhix regolata fuq 
livell Ewropew u r-regolamenti nazzjonali jvarjaw ħafna. F'xi Stati Membri qed jitwettaq 
riproċessar mhux ikkontrollat mingħajr ebda obbligu li jiġu osservati standards ta' kwalità, li 
hu ta' riskju sinifikanti għas-sikurezza tal-pazjent.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Emenda 44
PREMESSA 13

(13) Għall-funzjonament adattat u effiċjenti 
tad-Direttiva 93/42/KEE fir-rigward tal-parir 
regolatorju dwar il-kwistjonijiet ta’ 
klassifikazzjoni li jqumu fuq livell 
nazzjonali, b’mod partikolari fuq jekk 
prodott jaqax taħt id-definizzjoni ta’ apparat 
mediku, huwa fl-interess nazzjonali għas-
sorveljanza tas-suq u s-saħħa u s-sigurtà tal-
bniedem li tiġi stabbilita proċedura għad-
deċiżjonijiet fuq jekk prodott jaqax taħt id-
definizzjoni ta’ apparat mediku.

(13) Għall-funzjonament adattat u effiċjenti 
tad-Direttiva 93/42/KEE fir-rigward tal-parir 
regolatorju dwar il-kwistjonijiet ta’ 
klassifikazzjoni li jqumu fuq livell 
nazzjonali, b’mod partikolari fuq jekk 
prodott jaqax taħt id-definizzjoni ta’ apparat 
mediku, huwa fl-interess nazzjonali għas-
sorveljanza tas-suq u s-saħħa u s-sigurtà tal-
bniedem li tiġi stabbilita proċedura għad-
deċiżjonijiet fuq jekk prodott jaqax taħt id-
definizzjoni ta’ apparat mediku. Sabiex tiġi 
żgurata ċertezza legali akbar, deċiżjonijiet 
bħal dawn għandhom jikkonċernaw biss 
prodotti individwali, li jistgħu jagħmlu parti 
minn linja ġenerika ta' prodotti. Huma 
għandhom jkunu wkoll indirizzati lejn l-
Istati Membri u l-manifatturi. Fattur 
ewlieni fid-definizzjoni ta' apparat mediku 
hija l-funzjoni attribwita lilu mill-
manifattur tiegħu. Għaldaqstant il-
manifattur għandu jkun assoċjat bis-sħiħ 
fil-kuntest tad-dritt tiegħu li jkun mismugħ 
qabel ma tittieħed kwalunkwe deċiżjoni 
dwar id-definizzjoni tal-prodott.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Ħafna kategoriji ta' prodotti jkopru varjetà kbira ta' prodotti li mhux dejjem għandhom l-
istess dejta ta' identifikazzjoni jew l-istess funzjonijiet intenzjonati. Għaldaqstant, bħala 
regola, id-deċiżjonijiet għandhom ikunu relatati mal-prodotti individwali. L-uniku każ fejn 
dan ma japplikax huwa meta prodotti huma mqiegħda flimkien f'kategoriji omoġenji, bl-istess 
dejta ta' identifikazzjoni u funzjonijiet intenzjonati. Barra minn hekk, il-funzjoni mogħtija lil 
prodott minn manifattur hija parti integrali mid-definizzjoni ta' l-apparat mediku. 
Għaldaqstant il-produttur għandu rwol importanti fil-proċedura ta' teħid ta' deċiżjonijiet.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 45
PREMESSA 14

(14) Sabiex jiġi żgurat li, meta dak li 
jimmanifattura m’għandux post reġistrat 
għan-negozju fil-Komunità, l-awtoritajiet 
għandhom individwu wieħed biss awtorizzat 
minn dak li jimmanifattura lil min jistgħu 
jindirizzaw f’affarijiet relatati mal-
konformità ta’ l-apparati mad-Direttivi 
jeħtieġ li jiġi introdott obbligu għal dawn li 
jimmanifatturaw sabiex jaħtru rappreżentant 
awtorizzat għall-klassijiet kollha ta’ l-
apparati.

(14) Sabiex jiġi żgurat li, meta dak li 
jimmanifattura m’għandux post reġistrat 
għan-negozju fil-Komunità, l-awtoritajiet 
għandhom individwu wieħed biss awtorizzat 
minn dak li jimmanifattura lil min jistgħu 
jindirizzaw f’affarijiet relatati mal-
konformità ta’ l-apparati mad-Direttivi 
jeħtieġ li jiġi introdott obbligu għal dawn li 
jimmanifatturaw sabiex jaħtru rappreżentant 
awtorizzat għall-klassijiet kollha ta’ l-
apparati. F'dan ir-rigward għandu jitqies li 
kwalunkwe apparat importat fl-Unjoni 
Ewropea jeħtieġ li jikkonforma mar-regoli 
stipulati f'din id-Direttiva. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' sikurezza, kull prodott importat fil-Komunità għandu jikkonforma mar-
regoli adottati fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 46
PREMESSA 15 A (ġdida)

(15a) Fl-opinjoni tiegħu tad-9 ta' Jannar 
2002 dwar l-evalwazzjoni tal-periklu tal-
Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) għas-
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saħħa tal-bniedem, il-Kumitat Xjentifiku 
dwar it-Tossiċità, l-Ekotossiċità u l-
Ambjent qabel mal-ħtieġa ta' miżuri li 
jnaqqsu r-riskju li jikkonċernaw l-
esponiment għad-DEHP minn apparat 
mediku.  Id-DEHP huwa kklassifikat fl-
Anness I għad-Direttiva 67/548/KEE bħala 
tossiku għar-riproduzzjoni f'kategorija 2. 
Sabiex tiġi żgurata aktar is-saħħa u s-
sikurezza pubblika, jinħtieġ li jiġi pprojbit 
l-użu ta' sustanzi kklassifikati bħala li 
jqabbdu l-kanċer, jew mutaġeniċi jew bħala 
tossiċi għar-riproduzzjoni f'apparati 
mediċi, sakemm ma jkunux disponibbli 
ebda apparati alternattivi li ma fihomx 
dawn is-sustanzi.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-UE missha ilha li ħadet azzjoni, fuq l-opinjoni ta' wieħed mill-kumitati xjentifiċi tagħha, 
dwar il-ħtieġa li jittieħdu miżuri sabiex jitnaqqas il-periklu kontra d-DEHP li joriġina minn 
apparati mediċi. Id-DEHP hija sustanza CMR (kanċeroġenika, jew mutaġenika jew tossika 
għar-riproduzzjoni). Jista' jkun hemm sustanzi oħrajn CMR użati f'apparati mediċi. L-użu ta' 
sustanzi CMR f'sustanzi jew preparazzjonijiet għall-użu tal-pubbliku ġenerali u fil-kosmetika 
huwa diġà pprojbit bil-liġi ta' l-UE. Barra minn hekk, ġie pprojbit l-użu tad-DEHP u ta' 
phtalates oħra li huma tossiċi għar-riproduzzjoni fil-ġugarelli kollha.  Is-sustanzi CMR 
m'għandhomx jintużaw f'apparati mediċi meta jkunu disponibbli apparati aktar sikuri. 

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 47
PREMESSA 18

(18) Billi l-pjan ta’ l-inizjattivi għas-sigurtà 
tal-pazjent għandu rwol aktar importanti fil-
politika tas-saħħa pubblika jeħtieġ li jiġi 
stabbilit b’mod espressiv il-bżonn li jiġi 
kkunsidrat pjan ergonomiku fil-ħtiġijiet 
essenzjali. Barra minn dan il-livell tat-taħriġ 
u l-għarfien tal-konsumatur, bħal fil-każ ta’ 
konsumatur mhux professjonali, jiġu 
enfasizzati aktar il-ħtiġijiet essenzjali.

(18) Billi l-pjan ta’ l-inizjattivi għas-sigurtà 
tal-pazjent għandu rwol aktar importanti fil-
politika tas-saħħa pubblika jeħtieġ li jiġi 
stabbilit b’mod espressiv il-bżonn li jiġi 
kkunsidrat pjan ergonomiku fil-ħtiġijiet 
essenzjali. Barra minn dan il-livell tat-taħriġ 
u l-għarfien tal-konsumatur, bħal fil-każ ta’ 
konsumatur mhux professjonali, jiġu 
enfasizzati aktar il-ħtiġijiet essenzjali. Il-
manifattur tal-prodott għandu jagħmel 
enfasi fuq il-konsegwenzi ta' l-użu ħażin 
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tal-prodott u fuq l-effetti ħżiena tiegħu fuq 
il-ġisem uman.

Or. pl

Ġustifikazzjoni

L-emenda tagħmel enfasi fuq is-saħħa u s-sikurezza ta' min jużah.

Emenda mressqa minn Irena Belohorská

Emenda 48
PREMESSA 18 A (ġdida)

(18a) Fir-rigward tar-riproċessar, il-
Kummissjoni għandha tidħol f’aktar 
riflessjoni u konsultazzjoni aktar wiesgħa 
sabiex tesplora l-iżvilupp possibbli għall-
leġiżlazzjoni xierqa li tiżgura sikurezza tal-
pazjent ta’ livell għoli.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riproċessarta' l-apparati mediċi mhuwiex regolat fuq livell ta' l-UE. F'xi Stati Membri qed 
jitwettaq riproċessar mhux ikkontrollat mingħajr ebda obbligu li jiġu osservati standards ta' 
kwalità, li hu ta' riskju sinifikanti għas-sikurezza tal-pazjent. Fl-Istati Membri fejn ir-
regolament ġie addattat sabiex jagħti lok għal riproċessar immoniterjat, l-industrija tar-
riproċessar żviluppat proċeduri li huma kkontrollati u vvalidati ħafna. In-nuqqas ta' 
regolazzjoni madwar l-UE jonqos li jtaffi ir-riskji ta' riproċessar mhux irregolat, filwaqt li ma 
jippermettix li l-benefiċċji ta' riproċessar regolat u vvalidat jitgawdew fl-Istati Membri 
kollha. 

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 49
PREMESSA 21

(21) Fid-dawl ta’ l-użu akbar ta’ terzi 
persuni sabiex jieħdu ħsieb id-disinn u l-
manifattura ta’ l-apparati għan-nom ta’ dak 
li jimmanifattura, huwa importanti li dan ta’ 
l-aħħar juri li qiegħed japplika kontrolli 
adegwati fuq it-terzi persuni biex ikompli 

(21) Fid-dawl ta’ l-użu akbar ta’ terzi 
persuni sabiex jieħdu ħsieb id-disinn u l-
manifattura ta’ l-apparati għan-nom ta’ dak 
li jimmanifattura, huwa importanti li dan ta’ 
l-aħħar juri li qiegħed japplika kontrolli 
adegwati fuq it-terzi persuni biex ikompli 
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jiżgura l-funzjonament effiċjenti tas-sistema 
tal-kwalità.

jiżgura l-funzjonament effiċjenti tas-sistema 
tal-kwalità. L-awtoritajiet kompetenti 
jistgħu wkoll jiddeċiedu li japplikaw 
kontrolli direttament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Sabiex tiġi żgurata l-akbar sikurezza, l-awtoritajiet għandhom jingħataw il-possibilità li 
jagħmlu spezzjonijiet.

Emenda mressqa minn Peter Liese

Emenda 50
PREMESSA 21 A (ġdida)

(21a) Ir-regoli dwar ir-riproċessar ta' l-
apparati mediċi jvarjaw ħafna minn Stat 
Membru għal ieħor. Il-Kummissjoni 
għandha tistudja l-impatt li r-regoli 
differenti għandhom fuq il-ħarsien tal-
pazjenti u fuq l-effettività fir-rigward ta' l-
infiq. Fejn ikun xieraq, il-Kummissjoni 
għandha tipproponi miżuri skond il-
prinċipju tas-sussidjarjetà. 

Or. de

Ġustifikazzjoni

Numru ta' emendi dwar il-kwistjoni tar-riproċessar ġew adottati fil-kumitati li jagħtu 
opinjoni. Il-problema ġiet imqajma wkoll f'ħafna okkażjonijiet minn membri tal-Kumitat 
għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. L-awtur ta' din l-emenda huwa tal-
fehma li għandha ssir analiżi bir-reqqa qabel ma tkun introdotta kwalunkwe leġiżlazzjoni.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 51
PREMESSA 23 A (ġdida)

(23a) Fid-dawl tad-Deċiżjoni 2006/512/KE 
dwar komitolġija li tintroduċi proċedura 
regolatorja bi skrutinju għal miżuri ta' 
applikazzjoni ġenerali maħsuba sabiex 
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temenda elementi mhux essenzjali ta' 
strument bażiku adottat b'kodeċiżjoni, 
huwa meħtieġ li b'konsegwenza tiġi 
emendata d-Direttiva 90/385/KEE u d-
Direttiva 93/43/KEE. Proċedura regolatorja 
bi skrutinju għandha tapplika għall-
adozzjoni ta' l-emendi għall-Annessi tad-
Direttiva 93/43/KEE, għad-deċiżjonijiet li 
jirrigwardaw il-klassifikazzjoni ta' apparati 
mediċi u deċiżjonijiet li jirrigwardaw it-
tneħħija mis-suq jew projbizzjoni jew 
restrizzjoni li jitpoġġew fis-suq apparati 
mediċi li jistgħu jiġi implantati fil-ġisem.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għal din l-emenda sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni ta' kumitoloġija ġdida, u b'mod partikulari sabiex tissostitwixxi l-proċedura 
ordinarja ta' "kumitat regolatorju" b'"kumitat regolatorju bi skrutinju", peress li l-miżuri 
kkonċernati huma miżuri ta' applikazzjoni ġenerali maħsuba sabiex ibiddlu elementi mhux 
essenzjali ta' l-abbozz ta' leġiżlazzjoni. Hija telenka l-miżuri li għandhom ikunu koperti bil-
proċedura l-ġdida.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 52
PREMESSA 24 A (ġdida)

(24a) Fid-dawl ta' l-iżviluppi fil-qasam tar-
riproċessar ta' apparati mediċi, il-
Kummissjoni se tidħol f'konsultazzjoni 
wiesgħa sabiex tesplora l-iżvilupp ta' 
leġiżlazzjoni Komunitarja xierqa dwar ir-
riproċessar ta' apparati mediċi sabiex 
tiżgura sikurezza tal-pazjent ta’ livell għoli.    

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ir-riproċessar ġie żviluppat f'dawn l-aħħar snin, iżda fuq dan is-suġġett ma jeżistux 
regolamenti li jkopru l-UE kollha. Dan jista' jwassal għal riproċessar mhux kontrollat, li 
joħloq perikli li jistgħu jkunu sinifikanti għall-pazjenti. Regoli fuq livell Komunitarju jwasslu 
biex jiġi evitat dan ir-riskju.
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Emenda mressqa minn Jules Maaten

Emenda 53
ARTIKOLU 1, PUNT 1 (a) (i)

Artikolu 1, paragrafu 2 punt (a) (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, 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’:

— dijanjosi, prevenzjoni, monitoraġġ, 
trattament, jew taffija tal-mard,

— dijanjosi, prevenzjoni, monitoraġġ, 
trattament, jew taffija tal-mard,

— dijanjosi, monitoraġġ, trattament, taffija 
jew kumpens għal korriment jew diżabilità,

— dijanjosi, monitoraġġ, trattament, taffija 
jew kumpens għal korriment jew diżabilità,

— investigazzjoni, bdil jew modifikazzjoni 
ta’ l-anatomija jew ta’ proċess fiżjoloġiku,

— investigazzjoni, bdil jew modifikazzjoni 
ta’ l-anatomija jew ta’ proċess fiżjoloġiku,

— kontroll tal-konċepiment, — kontroll tal-konċepiment,

- u li ma jilħaqx l-azzjoni prinċipali tiegħu 
ġewwa jew fuq il-ġisem uman b’miżuri 
farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi, imma li jkun assistit fil-funzjoni 
tiegħu b’dawn il-miżuri;”

u li

- ma jilħaqx l-azzjoni prinċipali tiegħu 
ġewwa jew fuq il-ġisem uman b’miżuri 
farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi, imma li jkun assistit fil-funzjoni 
tiegħu b’dawn il-miżuri;
- minħabba s-sura tal-prodott jew il-mod li 
bih jippreżentah il-manifattur jew ipoġġih 
fis-suq, ma jagħtix lill-pubbliku l-
impressjoni ġenerali li l-prodott għandu 
kwalitajiet mediċi għat-trattament ta' mard, 
jew prevenzjoni tiegħu, fil-bnedmin."

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk id-definizzjoni fid-direttiva dwar l-apparati mediċi ssir aktar stretta, ikun żgurat li l-
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prodotti mediċinali ma jkunux deskritti jew ċertifikati bħala apparati mediċi, bil-ħsieb li 
jiskansaw il-proċeduri ta' approvazzjoni u prekawzjonijiet ta' sikurezza stretti li jirrigwardaw 
il-prodotti mediċinali. Dan jikkumbatti b'mod attiv ir-riskju li manifatturi jistgħu jippreżentaw 
il-prodotti bħala apparati mediċi iżda jippruvaw japprofittaw mill-perċezzjoni li dawn il-
prodotti huma ekwivalenti għall-prodotti mediċinali. Dan ikun qed jippromwovi kompetizzjoni 
mhux ġusta.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 54
ARTIKOLU 1, PUNT 1 (a) (i)

Artikolu 1, paragrafu 2 punt (a) (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’:
— dijanjosi, prevenzjoni, monitoraġġ, 
trattament, jew taffija tal-mard,
— dijanjosi, monitoraġġ, trattament, taffija 
jew kumpens għal korriment jew diżabilità,
— investigazzjoni, bdil jew modifikazzjoni 
ta’ l-anatomija jew ta’ proċess fiżjoloġiku,
— kontroll tal-konċepiment,

u li ma jilħaqx l-azzjoni prinċipali tiegħu
ġewwa jew fuq il-ġisem uman b’miżuri 
farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi, imma li jkun assistit fil-funzjoni 
tiegħu b’dawn il-miżuri;”

“(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’:
— dijanjosi, prevenzjoni, monitoraġġ, 
trattament, jew taffija tal-mard,
— dijanjosi, monitoraġġ, trattament, taffija 
jew kumpens għal korriment jew diżabilità,
— investigazzjoni, bdil jew modifikazzjoni 
ta’ l-anatomija jew ta’ proċess fiżjoloġiku,
— kontroll tal-konċepiment,

u li ma jilħaqx l-azzjoni prinċipali maħsuba 
tiegħu ġewwa jew fuq il-ġisem uman 
b’miżuri farmakoloġiċi, immunoloġiċi jew 
metaboliċi, imma li jista' jkun assistit fil-
funzjoni tiegħu b’dawn il-miżuri;”

Apparat mediku jista' jkun ukoll 
preparazzjoni (apparat, prodott) li l-azzjoni 
terapewtika, profilattika, ta' kura tal-ġisem 
jew azzjoni awżiljari tiegħu toriġina mill-
karatteristiċi fiżikokimiċi u mhux minn 
effett farmakoloġiku speċifiku. 
Preparazzjoni farmaċewtika kklassifikata 
bħala apparat mediku tista' tikkonsisti 
f'sustanzi farmakoloġikament attivi, 
sakemm l-użu tagħhom fl-Istati Membri 



AM\628089MT.doc 11/58 PE 376.778v01-00

MT

jkun awtorizzat, u sakemm ma jkunux 
imniżżla f'reġistru ta' sustanzi qawwija jew 
narkotiċi u sakemm il-preżenza tagħhom fl-
apparat ma joħloqx effett sistemiku. Il-
kontenut ta' sustanzi farmakoloġikament 
attivi li huwa permess f'apparat mediku 
għandu jkun aktar baxx mid-dożi effettivi 
minimi tagħhom (li jipproduċu effett 
farmakoloġiku), kif stipulat fil farmakopei 
nazzjonali jew sorsi jew dispożizzjonijiet 
ekwivalenti. 

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda twassal sabiex ikunu identifikati b'mod ċar dawk il-prodotti li s'issa ma kinux 
iddefiniti u li kienu jidħlu f'diversi kategoriji u jintużaw għal diversi użi.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 55
ARTIKOLU 1, PUNT 1 (a) (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, 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 għall-
bnedmin bl-għan ta’:

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-frażi 'għal finijiet mediċi' fid-definizzjoni tkun teskludi mill-kamp ta' 
applikazzjoni tad-direttiva il-prodotti li bħalissa huma kkunsidrati bħala apparati mediċi u li 
għalihom il-garanziji fir-rigward tas-sikurezza, l-effettività u l-kwalità jridu jkunu mħarsa 
permezz tal-proċeduri stipulati f'din id-direttiva, minħabba kemm l-importanza għas-saħħa 
tal-pazjenti kif ukoll ir-riskji potenzjali tagħhom. Eżempji ta' dawn il-prodotti huma: implants 
tal-wiċċ biex jimtlew linji għal skopijiet estetiċi, protesijiet mammarji għat-tkabbir tas-sider 
għal skopijiet estetiċi, kontraċettivi (kondoms, dijaframmi) użati mingħajr l-ebda għan mediku 
speċifiku, u ċerti għajnuniet tekniċi għal persuni b'diżabilità, bħalma huma s-siġġijiet bir-roti.
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Dawn il-prodotti jkunu qed jitħallew mingħajr regolazzjoni, peress li lanqas ma jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' direttivi oħrajn. Dan huwa validu anke għall-prodotti t'hawn fuq li 
huma għal skopijiet estetiċi (protesijiet mammarji, implants tal-wiċċ), li kieku ma jkunux 
koperti mill-leġiżlazzjoni dwar il-kosmetika peress li mhumiex applikati fuq il-partijiet esterni 
tal-ġisem, jew fuq is-snien jew fuq il-membrana mukuża ta' l-intern tal-ħalq, u l-lok ta' 
applikazzjoni hija waħda mill-kriterji sabiex il-prodotti jkunu kkunsidrati bħala kożmetiċi.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 56
ARTIKOLU 1, PUNT 1 (d)

Artikolu 1, paragrafu 4b (Direttiva 90/385/KEE)

4b. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza, li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott immodifikat tat-tessut uman fit-
tifsira ta’ l-[Artikolu 2 (2) tar-Regolament 
(KE) Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (**) [dwar it-Terapiji avvanzati u 
temenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004]] 
u li hu probabbli li taħdem fuq il-ġisem 
b’azzjoni anċillari għal dik ta’ l-apparat, dak 
l-apparat jeħtieġ li jkun assessjat u 
awtorizzat f’konformità ma’ din id-Direttiva.

4b. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza, li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott mediċinali għal terapiji avvanzati
fit-tifsira ta’ l-[Artikolu 2 (2) tar-
Regolament (KE) Nru […] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (**) [dwar it-Terapiji 
avvanzati u temenda r-Regolament (KE) Nru 
726/2004]] u li l-parti ċellulari jew tat-
tessut tagħha fiha biss tessuti jew ċelluli 
mhux vijabbli u li hu probabbli li taħdem 
fuq il-ġisem b’azzjoni anċillari għal dik ta’ l-
apparat, dak l-apparat jeħtieġ li jkun 
assessjat u awtorizzat f’konformità ma’ din 
id-Direttiva.

Jekk hemm xi dubji dwar in-natura 
anċillari tas-sustanza, il-klassifikazzjoni 
tagħha għandha tkun iċċarata permezz ta' 
rakkomandazzjoni xjentifika kif imsemmi 
fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nu […] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**) 
[dwar Terapiji avvanzati u li jemenda r-
Regolament (KE) Nu 726/2004].
Indipendentament mill-eżitu ta' dawn ir-
rakkomandazzjonijiet xjentifiċi, l-aspetti 
etiċi marbuta mas-sustanza għandhom 
ikunu dejjem evalwati mill-EMEA.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi ċċarata d-definizzjoni ta' dawk il-prodotti kkombinati, li jaqgħu taħt 
id-Direttivi 93/42/KEE u 90/385/KEE, biex tinġieb taqbel ma' l-approċċ meħud fir-rapport 
Mikolasik dwar il-prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata. 

Prodotti kkombinati jistgħu wkoll jinkorporaw prodotti tat-terapija tal-ġeni u tat-terapija taċ-
ċelluli flimkien mal-prodotti mmodifikati tat-tessut, kif diġà qed jiġi esperimentat, 
pereżempju, fi 'stents' u f'implants tal-ġenbejn. Dawn għandhom ikunu inklużi fid-direttiva.

Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 57
ARTIKOLU 1, PUNT 1 (d)

Artikolu 1, paragrafu 4b (Direttiva 90/385/KEE)

4b. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza, li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott immodifikat tat-tessut uman fit-
tifsira ta’ l-[Artikolu 2 (2) tar-Regolament 
(KE) Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (**) [dwar it-Terapiji avvanzati u 
temenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004]] 
u li hu probabbli li taħdem fuq il-ġisem 
b’azzjoni anċillari għal dik ta’ l-apparat,
dak l-apparat jeħtieġ li jkun assessjat u 
awtorizzat f’konformità ma’ din id-
Direttiva.

4b. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza, li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott immodifikat tat-tessut uman fit-
tifsira ta’ l-[Artikolu 2 (2) tar-Regolament 
(KE) Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (**) [dwar it-Terapiji avvanzati u 
temenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004]] 
dak l-apparat jeħtieġ li jkun assessjat u 
awtorizzat f’konformità ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti li huma kkunsidrati bħala Prodotti Mmodifikati tat-Tessut fihom partijiet ta' tessut 
jew ċelluli li għandhom jissostitwixxu, isewwu jew jirriġeneraw it-tessut uman. Għaldaqstant, 
dawn il-prodotti huma sensittivi ħafna u għandhom effett fuq iċ-ċelluli ħajjin, u għandhom 
jiġu koperti mill-leġiżlazzjoni fuq il-farmaċewtiċi. 

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 58
ARTIKOLU 1, PUNT 2, PUNT (A a) (ġdid)

Artikolu 6, paragrafu 2a (Direttiva 90/385/KEE)
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(aa) Il-paragrafu 2a li ġej jiġi miżjud: 
"2a. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-Artikoli 
5a u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE kif 
emendata mid-Deċiżjoni 2006/512/KE."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għal din l-emenda sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni ġdida ta' "komitoloġija", u b'mod partikulari sabiex tinkludi l-"kumitat regolatorju 
bi skrutinju", peress li uħud mill-miżuri kkonċernati huma miżuri ta' applikazzjoni ġenerali 
maħsuba sabiex ibiddlu elementi mhux essenzjali ta' l-abbozz ta' leġiżlazzjoni.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 59
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 10a, paragrafu 1, subparagrafu 1a (ġdid) (Direttiva 90/385/KEE)

L-Istati Membri jistgħu jitolbu li jkunu 
infurmati dwar kull dejta li tagħmilha 
possibbli li jkunu identifikati l-prodotti, kif 
ukoll it-tikkettjar tagħhom u l-
istruzzjonijiet għall-użu, meta dawn il-
prodotti jitqiegħdu għall-użu fit-territorju 
tagħhom.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiżdied dan it-tieni subparagrafu sabiex l-awtoritajiet ikunu jistgħu 
jeżerċitaw kontroll tajjeb fuq is-suq fuq dawk il-prodotti li jitqiegħdu għall-użu fit-territorju 
tagħhom, u wkoll sabiex iżommu l-konsistenza mad-Direttiva 93/42/KEE, fejn dan il-
paragrafu huwa inkluż għall-prodotti ta' Klassi IIb u Klassi III, jiġifieri prodotti li huma ta' 
periklu akbar. Minħabba li implants attivi huma kollha apparati li joħolqu l-istess grad ta' 
riskju, ma hemmx ħtieġa ta' speċifikazzjoni ulterjuri fir-rigward ta' l-apparati li għalihom 
tapplika din id-dispożizzjoni.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête

Emenda 60
ARTIKOLU 1, PUNT 3
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Artikolu 10a, paragrafu 2, subparagrafu 2 (Direttiva 90/385/KEE)

Għall-apparati msemmija fil-paragrafu 1 ir-
rappreżentant awtorizzat għandu jinforma 
lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat 
Membru fejn għandu rreġistrat il-post tan-
negozju tiegħu bl-indirizz tal-post irreġistrat 
tan-negozju u l-kategorija ta’ l-apparati 
kkonċernati.

Għall-apparati msemmija fil-paragrafu 1 ir-
rappreżentant awtorizzat għandu jinforma 
lill-awtoritajiet kompetenti ta’ l-Istat 
Membru fejn għandu rreġistrat il-post tan-
negozju tiegħu bl-indirizz tal-post irreġistrat 
tan-negozju u l-kategorija ta’ l-apparati 
kkonċernati. Kwalunkwe apparat mediku 
importat ġewwa l-Unjoni Ewropea għandu 
jikkonforma mar-regoli stipulati f'din id-
Direttiva. 

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' sikurezza, kull prodott importat fil-Komunità għandu jikkonforma mar-
regoli adottati fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 61
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 10c (Direttiva 90/385/KEE)

Fejn Stat Membru jikkonsidra b’rabta ma’ 
prodott speċifiku jew grupp ta’ prodotti, illi, 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa u 
s-sigurtà u/jew biex jiġi żgurat li l-ħtiġijiet 
tas-saħħa pubblika huma osservati, tali 
prodotti għandhom jiġu irtirati mis-suq, jew 
it-tqegħid tagħhom fis-suq u t-tqegħid 
tagħhom fis-servizz pubbliku għandu jkun 
ipprojbit jew ristrett, dan jista’ jieħu kull 
miżura transizzjonali ġustifikata. 

L-Istat Membru mbagħad għandu jinforma 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
kollha dwar il-miżuri transizzjonali waqt li 
jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tiegħu. 

Il-Kummissjoni għandha, meta jkun 
possibbli, tikkonsulta mal-partijiet interessati 
u l-Istati Membri. 

Fejn Stat Membru jikkonsidra b’rabta ma’ 
prodott speċifiku jew grupp ta’ prodotti, illi, 
sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tas-saħħa u 
s-sigurtà u/jew biex jiġi żgurat li l-ħtiġijiet 
tas-saħħa pubblika huma osservati, tali 
prodotti għandhom jiġu irtirati mis-suq, jew 
it-tqegħid tagħhom fis-suq u t-tqegħid 
tagħhom fis-servizz pubbliku għandu jkun 
ipprojbit jew ristrett, dan jista’ jieħu kull 
miżura transizzjonali ġustifikata. 

L-Istat Membru mbagħad għandu jinforma 
lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
kollha dwar il-miżuri transizzjonali waqt li 
jagħti r-raġunijiet għad-deċiżjonijiet tiegħu. 

Il-Kummissjoni għandha, meta jkun 
possibbli, tikkonsulta mal-partijiet interessati 
u l-Istati Membri, u tikkomunikalhom l-
opinjoni tagħha.

Fejn il-miżuri nazzjonali huma ġġustifikati, 
il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri 
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tal-Komunità neċessarji f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 6(2). Fil-
każ li l-miżuri nazzjonali m’humiex 
iġġustifikati, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istati Membri kollha u l-
partijiet interessati kkonsultati.”

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tikkopera mill-viċin ma' l-Istati Membri.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 62
ARTIKOLU 1, PUNT 3

Artikolu 10c, paragrafu 4 (Direttiva 90/385/KEE)

Fejn il-miżuri nazzjonali huma ġġustifikati, 
il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri tal-
Komunità neċessarji f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 6(2). Fil-
każ li l-miżuri nazzjonali m’humiex 
iġġustifikati, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istati Membri kollha u l-
partijiet interessati kkonsultati.

Fejn il-miżuri nazzjonali huma ġġustifikati, 
il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri tal-
Komunità neċessarji f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 6(2a). Fil-
każ li l-miżuri nazzjonali m’humiex 
iġġustifikati, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-Istati Membri kollha u l-
partijiet interessati kkonsultati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għal din l-emenda sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni ġdida ta' komitoloġija, u b'mod partikulari sabiex tinkludi l-"kumitat regolatorju bi 
skrutinju", peress li uħud mill-miżuri kkonċernati huma miżuri ta' applikazzjoni ġenerali 
maħsuba sabiex ibiddlu elementi mhux essenzjali ta' l-abbozz ta' leġiżlazzjoni.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 63
ARTIKOLU 2, PUNT -1 A (ġdid)
Premessa 7 (Direttiva 93/42/KEE)

(-1a) Il-Premessa 7 tiġi ssostitwita minn 
dan li ġej:
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"Billi r-rekwiżiti essenzjali u ħtiġijiet oħra 
stipulati fl-Annessi ma' din id-Direttiva, 
inkluża kwalunkwe referenza għal 'tiċkin' 
jew 'tnaqqis' tar-riskju għandha tkun 
interpretata u applikata b'mod li jitqiesu l-
aħjar prodotti disponibbli, kif ukoll l-aqwa 
teknoloġija u prattika fit-tfassil u jitqiesu l-
kunsiderazzjonijiet tekniċi u ekonomiċi li 
huma kumpatibbli ma' livell għoli ta' 
ħarsien tas-saħħa u tas-sikurezza."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din il-premessa teħtieġ li tiġi aġġornata. Rekwiżiti essenzjali għandhom joħolqu inċentiv 
sabiex jittejjeb it-tfassil u għaldaqstant għandhom ikunu bbażati fuq l-aqwa disinn 
disponibbli, minflok fuq disinni qodma.

Emenda mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 64
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (A) (I)

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

(i) fil-punt (a) il-frażi introduttorja tiġi 
sostitwita minn dan li ġej: 

(i) fil-punt (a) il-frażi introduttorja tiġi 
sostitwita minn dan li ġej: 

“‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew 
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kombinazzjoni, inkluż is-softwer 
neċessarju għall-applikazzjoni korretta 
tiegħu maħsub minn dak li jimmanifattura 
sabiex jintuża għal finijiet mediċi fuq il-
bnedmin għall-fini ta’:”

“‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew 
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kombinazzjoni, inkluż is-softwer 
neċessarju għall-applikazzjoni korretta 
tiegħu 

- li ma jilħaqx l-azzjoni prinċipali 
intenzjonata tiegħu ġewwa jew fuq il-ġisem 
uman b’mezzi farmakoloġiċi, immunoloġiċi 
jew metaboliċi, imma li jista' jkun assistit 
fil-funzjoni tiegħu b’dawn il-mezzi;”
- li, minħabba s-sura tal-prodott jew il-mod 
li bih jippreżentah il-manifattur jew 
ipoġġih fis-suq, ma jagħtix lill-pubbliku l-
impressjoni ġenerali li l-prodott għandu 
kwalitajiet mediċi għat-trattament ta' mard, 
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jew prevenzjoni tiegħu, fil-bnedmin.
u li huwa maħsub minn dak li 
jimmanifattura sabiex jintuża għal finijiet 
mediċi fuq il-bnedmin għall-fini ta’:”

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija maħsuba sabiex tikkumbatti b'mod attiv ir-riskju li produtturi jistgħu 
jippreżentaw il-prodotti tagħhom bħala apparati mediċi bil-għan li japprofittaw mill-
perċezzjoni li dawn il-prodotti huma ekwivalenti għall-prodotti mediċinali, mingħajr ma 
jeħtieġu li jirreġistrawhom bħala prodotti mediċinali, li hija proċedura aktar impenjattiva, u 
għaldaqstant jiskansaw valutazzjonijiet aktar stretti.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 65
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (a) (i)

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

(a) ‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, softwer, materjal jew 
artiklu ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kombinazzjoni, inkluż is-softwer 
neċessarju għall-applikazzjoni korretta 
tiegħu maħsub minn dak li jimmanifattura 
sabiex jintuża għal finijiet mediċi fuq il-
bnedmin għall-fini ta’:

(a) ‘apparat mediku’ jfisser kull strument, 
apparat, għodda, materjal jew artiklu ieħor, 
sew jekk użat waħdu jew f’kombinazzjoni, 
inkluż is-softwer intenzjonat mill-
manifattur tiegħu biex speċifikament ikun 
użat għall skopijiet dijanjostiċi u 
neċessarju għall-applikazzjoni korretta 
tiegħu maħsub minn dak li jimmanifattura 
sabiex jintuża fuq il-bnedmin għall-fini ta’:

Or. de

Ġustifikazzjoni

Softwer dijanjostiku biss għandu jiġi inkluż f'dan l-Artikolu u mhux is-softwer kollu. Iż-żjieda 
tal-frażi "għal finijiet mediċi" tista' tippermetti li ċerti prodotti jiġu esklużi mid-Direttiva. Dan 
jista' joħloq inċertezza fost l-utenti u għandu l-potenzjal li prodotti mhux ikkontrollati 
jintużaw fuq pazjenti.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 66
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (a) (i)
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Artikolu 1, paragrafu 2 punt (a), frażi 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, 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 għall-
bnedmin bl-għan ta’:

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-inklużjoni tal-frażi 'għal finijiet mediċi' fid-definizzjoni tkun teskludi mill-kamp ta' 
applikazzjoni tad-direttiva l-prodotti li bħalissa huma kkunsidrati bħala apparati mediċi u li 
għalihom il-garanziji fir-rigward tas-sikurezza, l-effettività u l-kwalità jridu jkunu mħarsa 
permezz tal-proċeduri stipulati f'din id-direttiva, minħabba kemm l-importanza għas-saħħa 
tal-pazjenti kif ukoll ir-riskji potenzjali tagħhom. Eżempji ta' dawn il-prodotti huma: implants 
tal-wiċċ biex jimtlew linji għal skopijiet estetiċi, protesijiet mammarji għat-tkabbir tas-sider 
għal skopijiet estetiċi, kontraċettivi (kondoms, dijaframmi) użati mingħajr l-ebda għan mediku 
speċifiku, u ċerti għajnuniet tekniċi għal persuni b'diżabilità, bħalma huma s-siġġijiet bir-roti.

Dawn il-prodotti jkunu qed jitħallew mingħajr regolazzjoni, peress li lanqas ma jaqgħu fil-
kamp ta' applikazzjoni ta' direttivi oħrajn. Dan huwa validu anke għall-prodotti t'hawn fuq li 
huma għal skopijiet estetiċi (protesijiet mammarji, implants tal-wiċċ), li kieku ma jkunux 
koperti mill-leġiżlazzjoni dwar il-kosmetika peress li mhumiex applikati fuq il-partijiet esterni 
tal-ġisem, jew fuq is-snien jew fuq il-membrana mukuża ta' l-intern tal-ħalq, u l-lok ta' 
applikazzjoni hija waħda mill-kriterji sabiex il-prodotti jkunu kkunsidrati bħala kożmetiċi.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 67
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (A), PUNT (I A) (ġdid)
Artikolu 1, paragrafu 2 punt (a) (Direttiva 93/42/KEE)

(ai) fil-punt (a) l-inċiż li ġej jiġi miżjud:
"- korrezzjoni tal-vista jew tad-dehra ta' l-
għajn billi jitpoġġa fuq l-għajn;" 

Or. en
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Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda 68
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (A), PUNT (I A) (ġdid)
Artikolu 1, paragrafu 2 punt (a) (Direttiva 93/42/KEE)

(ia) it-tieni paragrafu tal-punt (a) jiġi 
sostitwit minn dan li ġej:
“ u li:
- ma jilħaqx l-azzjoni prinċipali 
intenzjonata tiegħu ġewwa jew fuq il-ġisem 
uman b’mezzi farmakoloġiċi, immunoloġiċi 
jew metaboliċi, imma li jista' jkun assistit 
fil-funzjoni tiegħu b’dawn il-mezzi;”
- bil-forma tiegħu jew bil-manjiera li biha 
l-produttur jippreżentah jew li biha jpoġġih 
fis-suq, ma jinkoraġġixxix fin-nies b’mod 
ġeneral l-impressjoni li l-prodott għandu 
karatteristiċi mediċinali għat-trattament 
jew għall-prevenzjoni ta' mard fil-
bniedem."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun żgurata s-sikurezza tal-pazjent.  Id-distinzjoni bejn apparat mediku u prodotti 
mediċinali trid tiġi ċċarata aktar.  Il-prodotti kopja jridu jaqgħu taħt l-istess kategorija bħall-
oriġinal.

Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 69
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (A), PUNT (I A) (ġdid)

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

(ia) il-punt (ha) li ġej jiġi mdaħħal:
"(ha)'riproċessar' ifisser ir-ristawr tas-
sikurezza funzjonali ta' apparat mediku 
diġà użat. Il-persuna legali jew fiżika u/jew 
ir-rappreżentant/a awtorizzat/a tagħha 
għandha titqies bħala l-manifattur 
b'konformità ma' dan l-Artikolu meta 
tirriproċessa apparat mediku u tpoġġih fuq 
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is-suq."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni dwar l-emendi għall-artikolu 21 (a) (ġdid).

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 70
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (A), PUNT (II A) (ġdid)

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

(iia) il-punt (ka) li ġej jiġi miżjud:
"(ka) "ir-riproċessar" ifisser it-tindif, id-
diżinfettazzjoni u l-isterilizzazzjoni ta' 
apparat mediku użat, inkluż ix-xogħol 
assoċjat, kif ukoll l-ittestjar u r-ristawr tas-
sikurezza funzjonali u iġjenika għal użu 
mill-ġdid li huwa sikur."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija marbuta mal-premessa 2a il-ġdida dwar ir-riproċessar.

Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 71
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (A), PUNT (II A) (ġdid)

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

(iia) il-punt (ka) li ġej jiġi miżjud:

"(ka) "ir-riproċessar" ifisser it-tindif, id-
diżinfettazzjoni u l-isterilizzazzjoni ta' 
apparat mediku użat, inkluż ix-xogħol 
assoċjat, kif ukoll l-ittestjar u r-ristawr tas-
sikurezza funzjonali u iġjenika għal użu li 
huwa aktar sikur;"

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-verżjoni attwali tad-Direttiva dwar l-Apparat Mediku ir-riproċessar mhuwiex definit. Din 
is-sitwazzjoni qed tikkawża inċertezza legali li madankollu għandha tiġi solvuta permezz ta' l-
emenda proposta.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 72
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (A), PUNT (II A) (ġdid)

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

(iia) il-punt (k) li ġej jiġi miżjud: 

"(ka) "ir-riproċessar" ifisser it-tindif, id-
diżinfettazzjoni u l-isterilizzazzjoni ta' 
apparat mediku użat, kif ukoll ir-ristawr u 
l-ittestjar tas-sikurezza funzjonali u 
iġjenika għal użu mill-ġdid li huwa sikur."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa ta' definizzjoni ta' 'riproċessar'.

Emenda mressqa minn Irena Belohorská

Emenda 73
ARTIKOLU 2, PUNT 1, PUNT (A), PUNT (II A) (ġdid)

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

(iia) il-punt (k) li ġej jiġi miżjud:

"(ka) "ir-riproċessar" ifisser it-tindif, id-
diżinfettazzjoni u l-isterilizzazzjoni ta' 
apparat mediku użat, inkluż ix-xogħol 
assoċjat, kif ukoll l-ittestjar u r-ristawr tas-
sikurezza funzjonali u iġjenika għal użu 
mill-ġdid li huwa sikur."

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Fil-verżjoni attwali tad-Direttiva dwar l-Apparat Mediku ir-riproċessar mhuwiex definit. Din 
is-sitwazzjoni qed tikkawża inċertezza legali li madankollu għandha tiġi solvuta permezz ta' l-
emenda proposta.

Emenda mressqa minn Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Emenda 74
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (A) (II A) (ġdid)

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

(ii a) il-punt (ka) li ġej jiġi miżjud:

"(ka) 'dejta bijofiżika u bijomekkanika' 
tfisser dejta li ġejja minn studji fil-
bijofiżika, bijomekkanika, simulazzjoni jew 
immudellar ta' testijiet kliniċi jew 
kwalunkwe studji xjentifiċi bbażati fuq 
għarfien ikkonfermat jew teknoloġiji li l-
validità tagħhom ġiet murija. Din id-dejta 
tista' tkun inkluża partikularment sabiex 
isaħħaħ id-dejta klinika msemmija f'punt 
(k) hawn fuq."

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' ċerti kategoriji ta' appart mediku, l-istabbiliment ta' protokolli u t-twettiq ta' studji 
kliniċi huma diffiċli u kultant impossibbli. Ir-riċerka llum tagħmilha possibbli li dawn id-
diffikultajiet jingħelbu billi jitwaqqfu għodod bijofiżiċi, ta' simulazzjoni u ta' mmudellar. Dan 
ifisser li l-istadji prikliniċi jistgħu jsiru aktar affidabbli u l-istudji kliniċi jistgħu aktar isiru 
aktar immirati.

Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 75
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (e)

Artikolu 1, paragrafu 4b (Direttiva 93/42/KEE)

4b. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott immodifikat tat-tessut uman fit-

4b. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza, li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott immodifikat tat-tessut uman fit-
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tifsira ta’ l-[Artikolu 2 (2)] tar-Regolament 
(KE) Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill(**)[ir-Regolament dwar it-Terapiji 
Avvanzati u li jemenda r-Regolament (KE) 
Nru 726/2004] u li hu probabbli li jaħdem 
fuq il-ġisem b’azzjoni anċillari għal dik ta’ 
l-apparat, dan ta’ l-aħħar jeħtieġ li jiġi 
assessjat u awtorizzat f’konformità ma’ din 
id-Direttiva.

tifsira ta’ l-[Artikolu 2 (2) tar-Regolament 
(KE) Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (**) [dwar it-Terapiji avvanzati u 
temenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004]] 
dak l-apparat jeħtieġ li jkun assessjat u 
awtorizzat f’konformità ma’ dan ir-
Regolament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Prodotti li huma kkunsidrati bħala Prodotti Mmodifikati tat-Tessut fihom partijiet ta' tessut 
jew ċelluli li għandhom jissostitwixxu, isewwu jew jirriġeneraw it-tessut uman. Għaldaqstant, 
dawn il-prodotti huma sensittivi ħafna u għandhom effett fuq iċ-ċelluli ħajjin, u għandhom 
jiġu koperti mill-leġiżlazzjoni fuq il-farmaċewtiċi. 

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 76
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (e)

Artikolu 1, paragrafu 4b (Direttiva 93/42/KEE)

4b. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza, li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott immodifikat tat-tessut uman fit-
tifsira ta’ l-[Artikolu 2 (2) tar-Regolament 
(KE) Nru […] tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (**) [dwar it-Terapiji avvanzati u 
temenda r-Regolament (KE) Nru 726/2004]] 
u li hu probabbli li taħdem fuq il-ġisem 
b’azzjoni anċillari għal dik ta’ l-apparat, dak 
l-apparat jeħtieġ li jkun assessjat u 
awtorizzat f’konformità ma’ din id-Direttiva.

4b. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, sustanza, li, jekk użata 
separatament, tista’ tiġi kkunsidrata bħala 
prodott mediċinali għal terapiji avvanzati
fit-tifsira ta’ l-[Artikolu 2 (2) tar-
Regolament (KE) Nru […] tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill (**) [dwar it-Terapiji 
avvanzati u temenda r-Regolament (KE) Nru 
726/2004]] u li l-parti ċellulari jew tat-
tessut tagħha fiha biss tessuti jew ċelluli 
mhux vijabbli u li hu probabbli li taħdem 
fuq il-ġisem b’azzjoni anċillari għal dik ta’ l-
apparat, dak l-apparat jeħtieġ li jkun 
assessjat u awtorizzat f’konformità ma’ din 
id-Direttiva.

Jekk hemm xi dubji dwar in-natura 
anċillari tas-sustanza, il-klassifikazzjoni 
tagħha għandha tkun iċċarata permezz ta' 
rakkomandazzjoni xjentifika kif imsemmi 
fl-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nu […] 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (**) 
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[dwar Terapiji avvanzati u li jemenda r-
Regolament (KE) Nu 726/2004].
Indipendentament mill-eżitu ta' dawn ir-
rakkomandazzjonijiet xjentifiċi, l-aspetti 
etiċi marbuta mas-sustanza għandhom 
ikunu dejjem evalwati mill-EMEA.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li tiġi ċċarata d-definizzjoni ta' dawk il-prodotti kkombinati, li jaqgħu taħt 
id-Direttivi 93/42/KEE u 90/385/KEE, biex tinġieb taqbel ma' l-approċċ meħud fir-rapport 
Mikolasik dwar il-prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata. 

Prodotti kkombinati jistgħu wkoll jinkorporaw prodotti tat-terapija tal-ġeni u tat-terapija taċ-
ċelluli flimkien mal-prodotti mmodifikati tat-tessut, kif diġà qed jiġi esperimentat, 
pereżempju, fi 'stents' u f'implants tal-ġenbejn. Dawn għandhom ikunu inklużi fid-direttiva.

Emenda mressqa minn Jules Maaten

Emenda 77
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (F) (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 tal-kriterji stipulati f'punt (b) 
ta' l-Artikolu 1(2) ta' dik id-Direttiva jew 
taħt dik preżenti, għandha tiġi kkunsidrata 
b’mod partikulari l-modalità prinċipali ta’ l-
azzjoni tal-prodott;”

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Jekk id-definizzjoni fid-direttiva dwar l-apparati mediċi ssir aktar stretta, ikun żgurat li l-
prodotti mediċinali ma jkunux deskritti jew ċertifikati bħala apparati mediċi, bil-ħsieb li 
jiskansaw il-proċeduri ta' approvazzjoni u prekawzjonijiet ta' sikurezza stretti li jirrigwardaw 
il-prodotti mediċinali. Id-direttiva dwar l-apparati mediċi ma tapplikax jekk il-prodott 
jikkonforma mad-definizzjoni ta' 'prodott mediċinali' fid-direttiva dwar il-prodotti mediċinali. 
Għaldaqstant, sabiex jiġi ddeterminat jekk prodott huwiex prodott mediċinali jew apparat 
mediku, huwa importanti li jitqiesu, b'konformità mad-Direttiva 2001/83, il-kriterji kollha 
separati ddikjarati għal prodott mediċinali, bħala alternattivi aktar milli kumulattivament.
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Emenda mressqa minn John Bowis

Emenda 78
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (F) (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 tal-kriterji stipulati f'punt (b) 
ta' l-Artikolu 1(2) ta' dik id-Direttiva jew 
taħt dik preżenti, għandha tiġi kkunsidrata 
b’mod partikulari l-modalità prinċipali ta’ l-
azzjoni tal-prodott;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun żgurata s-sikurezza tal-pazjent.  Id-distinzjoni bejn apparat mediku u prodotti 
mediċinali trid tiġi ċċarata aktar.  Il-prodotti kopja jridu jaqgħu taħt l-istess kategorija bħall-
oriġinal. 

Emenda mressqa minn Avril Doyle

Emenda 79
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (F) (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) ta' dik id-
Direttiva jew taħt dik preżenti, għandha tiġi 
kkunsidrata b’mod partikulari l-modalità 
prinċipali ta’ l-azzjoni tal-prodott;

Or. en

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-
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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 mressqa minn Johannes Blokland

Emenda 80
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (F) (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 tal-kriterji stipulati f'punt (b) 
ta' l-Artikolu 1(2) ta' dik id-Direttiva jew 
taħt dik preżenti, għandha tiġi kkunsidrata 
b’mod partikulari l-modalità prinċipali ta’ l-
azzjoni tal-prodott;”

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Kif inhu attwalment, it-test jista' jitqies li jnaqqas is-sinifikat tat-test tal-preżentazzjoni, u l-
klassifikazzjoni tista' tiffoka fuq il-metodu ta' azzjoni ewlieni tal-prodott. L-emenda proposta 
tkun tiżgura li l-applikazzjoni tat-tieni parti tad-definizzjoni ta' 'prodott mediċinali' ma 
titqiesx aktar importanti mill-ewwel parti tad-definizzjoni.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 81
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (G)

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

(g) Il-paragrafu 6 jiġi mħassar. (g) Il-paragrafu 6 jiġi sostitwit b'dan li 
ġej:
"6. Jekk prodott jidħol fil-kamp ta' 
applikazzjoni tad-Direttivi tal-Kunsill 
93/42/KE u 89/686/KE, għandhom 
japplikaw ir-rekwiżiti meħtieġa rilevanti 
taż-żewġ direttivi. Meta l-iskop intenzjonat 
ewlieni tal-prodott huwa bħala apparat 
mediku, skond id-Direttiva 93/42/KEE, id-
dispożizzjonijiet ta' din id-direttiva, 
inkluża l-evalwazzjoni tal-konformità, 
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għandhom jiġu sodisfati. F'każ ta' dubju, 
il-produttur jrid jikkonsulta ma' Entità 
Nnotifikata jew Awtorità Kompetenti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm xi oġġetti ta' protezzjoni personali li għandhom jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
Direttiva 93/42/KEE. Din tapplika b'mod partikulari għal dawk il-oġġetti li jagħmlu kuntatt 
dirett mal-partijiet interni tal-ġisem, bħalma huma l-ingwanti.

Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 82
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 
għandhom jiġu akkumpanjati mid-
dikjarazzjoni msemmija fl-Anness VIII, u 
għandha tiġi pprovduta lill-imsemmi pazjent 
jew lill-pazjent identifikat b'akronimu jew 
b'kodiċi numeriku.

Or. it

Ġustifikazzjoni

It-terminu 'pazjent imsemmi' huwa diġà inkluż fid-Direttiva attwali. Jista' jkun ukoll possibbli, 
għal raġunijiet ta' protezzjoni ta' dejta personali u kunfidenzjalità medika, li l-identifikazzjoni 
ta' pazjent issir permezz ta' akronimu jew kodiċi numeriku. Sabiex bl-aħjar mod possibbli 
tingħata l-informazzjoni lill-pazjent, id-dikjarazzjoni oriġinali għandha tibqa' tinżamm fir-
rekords tal-pazjent miżmuma mid-dentist, filwaqt li kopja tagħhom tingħata lill-pazjent. 
Minħabba li l-pazjent m'għandu ebda obbligu li jżomm id-dikjarazzjoni, din hija arranġament 
prattiku u adegwat li ma jnaqqasx id-drittijiet tal-pazjent.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 83
ARTIKOLU 2, PUNT 2 A (ġdid)
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Artikolu 7, paragrafu 1 (Direttiva 93/42/KEE)

(2a) Subparagrafu 1 ta' l-Artikolu 7(2) jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:
"Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 5 u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE, wara li ssir 
konsiderazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 8 tagħha."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda teknika taddatta it-test eżistenti għad-dispożizzjonijiet tal-komitoloġija ġdida.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 84
ARTIKOLU 2, PUNT 2 A (ġdid)

Artikolu 7, paragrafu 2 a (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)

(2a) Il-paragrafu li ġej jiġi miżjud ma' l-
Artikolu 7:
"Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikoli 5a u 7 tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE kif emendata mid-
Deċiżjoni 2006/512/KE."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għal din l-emenda sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni ġdida ta' "komitoloġija", u b'mod partikulari sabiex tinkludi l-"kumitat regolatorju 
bi skrutinju", peress li uħud mill-miżuri kkonċernati huma miżuri ta' applikazzjoni ġenerali 
maħsuba sabiex ibiddlu elementi mhux essenzjali ta' l-abbozz ta' leġiżlazzjoni.

Emenda mressqa minn Adamos Adamou

Emenda 85
ARTIKOLU 2, PUNT 2 A (ġdid)

Artikolu 8, paragrafu 2, inċiż 2a (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)

(2a) Fl-Artikolu 8(2), l-inċiż li ġej jiġi 
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miżjud:
"-il-miżuri huma ġġustifikati, għandha 
tadotta, meta meħtieġ u fl-interess tas-
saħħa pubblika, il-miżuri Komunitarji 
xierqa b'konformità mal-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 7(2)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-klawsola ta' salvagwardja għandu jippermetti li l-miżuri intermedjarji nazzjonali 
ġustifikati (meħudin f'dan il-kuntest) jkunu applikabbli b'mod obligatorju fis-suq kollu ta' l-
UE. Barra minn hekk hemm ħtieġa li l-proċedura ta' klawsola ta' salvagwardja fl-Artikolu 8  
MDD tkun konformi mal-proċedura ta' miżuri partikulari ta' monitoraġġ tas-saħħa fl-Artiklu 
14b MDD. 

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 86
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 (2a).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għal din l-emenda sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni ġdida ta' "komitoloġija", u b'mod partikulari sabiex tinkludi l-"kumitat regolatorju 
bi skrutinju", peress li uħud mill-miżuri kkonċernati huma miżuri ta' applikazzjoni ġenerali 
maħsuba sabiex ibiddlu elementi mhux essenzjali ta' l-abbozz ta' leġiżlazzjoni.
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Emenda mressqa minn Adamos Adamou

Emenda 87
ARTIKOLU 2, PUNT 3 A (ġdid)

Artikolu 10, paragrafu 3 (Direttiva 93/42/KEE)

(3a) Il-paragrafu 3 ta' l-Artikolu 10 jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:
"Wara li jkunu wettqu evalwazzjoni, jekk 
ikun possibbli flimkien mal-manifattur, l-
Istati Membri għandhom, bla ħsara għall-
Artikolu 8, jinfurmaw minnufiħ lill-
Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra bl-
inċidenti li hemm riferenza għalihom fil-
paragrafu 1 li dwaru ttieħdu, jew huma 
maħsuba li jittieħdu, miżuri rilevanti. L-
Istati Membri għandhom jiddikjaraw ir-
raġunijiet preċiżi  li minħabba fihom 
ikkunsidraw il-miżuri kkontemplati jew li 
fuqhom ittieħdu l-miżuri. B'mod 
partikulari, fejn ikun xieraq, l-Istati 
Membri għandhom jiddikjaraw ir-
raġunijiet preċiżi li minħabba fihom 
iddevjaw mill-miżura kkontemplata fil-
miżura li jkunu ħadu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Peress li l-proċedura ta' viġilanza tirrigwarda n-notifikazzjoni ta' l-inċidenti, huwa 
importanti ħafna li din tkun ikkoordinata flimkien mal-Kummissjoni u li l-Kummissjoni u l-
Istati Membri jkollhom ħarsa ġenerali sħiħa tas-suq fl-UE.

Emenda mressqa minn Adamos Adamou

Emenda 88
ARTIKOLU 2, PUNT 3 B (ġdid)

Artikolu 10, paragrafu 3 a (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)

(3b) Il-paragrafu li ġej jiġi miżjud ma' l-
Artikolu 10:
"3a. Il-Kummissjoni, b'konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2), 
għandha tieħu kwalunkwe miżura xierqa 
sabiex tadotta proċeduri biex timplimenta 
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dan l-Artikolu."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emenda li tiżgura li s-sistema ta' viġilianza tiffunzjona b'dettall li jorbot aktar.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 89
ARTIKOLU 2, PUNT 5 (-A) (ġdid)

Artikolu 12, paragrafu 2, subparagrafu 2 a (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)

(-a) Fil-paragrafu 2, is-subparagrafu li 
ġej jiġi miżjud:
"Fil-każ ta' sistemi ta' teknoloġija ta' 
informatika mediċi nnetwerkjati, l-
Artikolu 12 ma japplikax għas-sistema 
sħiħa tan-netwerk. L-evalwazzjoni ta' 
konformità għandha titwettaq 
separatament għal kull apparat mediku 
fin-netwerk, u mhux għas-sistema sħiħa 
tan-netwerk."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun possibbli li, pereżempju, jinbidlu partijiet individwali ta' netwerk ta' teknoloġija 
ta' l- informatika, mingħajr il-ħtieġa li jiġi ċċertifikat mill-ġdid in-netwerk kollu. 
Għaldaqstant il-komponenti individwali ta' dawn is-sistemi jridu jkunu ċċeritifkati 
separatament.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 90
ARTIKOLU 2, PUNT 6 A (ġdid)

Artikolu 13, paragrafu 1 (Direttiva 93/42/KEE)

(6a) Il-paragrafu 1 ta' l-Artikolu 13 jiġi 
sostitwit b'dan li ġej:
"1. Fejn Stat Membru jikkunsidra li:
(a) l-applikazzjoni tar-regoli ta' 
klassifikazzjoni stipulati fl-Anness IX 
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tirrikjedi deċiżjoni fir-rigward tal-
klassifikazzjoni ta' apparat partikulari jew 
kategorija ta' apparati partikulari;
jew
(b) b'deroga mid-dispożizzjonijiet ta' l-
Anness XI, apparat partikulari jew familja 
ta' apparati partikulari għandu jiġi 
kklassifikat /għandhom jiġu kklassifikati fi 
klassi oħra; 
jew
(c) b'deroga mid-dispożizzjonijiet ta' l-
Artikolu 11, il-konformità ta' apparat jew 
familja ta' apparati għandha tiġi stabbilita 
billi tiġi applikata waħda biss mill-
proċeduri speċifiċi magħżula minn fost 
dawk imsemmija fl-Artikolu 11,   
huwa għandu jissottometti talba 
ssostanzjata lill-Kummissjoni u jitlobha 
sabiex tieħu l-miżuri meħtieġa. Dawn il-
miżuri għandhom jiġu adottati 
b'konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 7(2a)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għal din l-emenda sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni ġdida ta' "komitoloġija", u b'mod partikulari sabiex tinkludi l-"kumitat regolatorju 
bi skrutinju", peress li uħud mid-deċiżjonijietli j ikkonċernaw il-klassifikazzjoni huma miżuri 
ta' applikazzjoni ġenerali maħsuba sabiex jemendaw elementi mhux essenzjali ta' l-abbozz ta' 
leġiżlazzjoni.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 91
ARTIKOLU 2, PUNT 6 B (ġdid)

Artikolu 13, paragrafu 1, punt (c a) (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)

(6b) Fl-Artikolu 13, il-punt (ca) li ġej jiġi 
mdaħħal:
"(ca) L-Istati Membri għandhom 
jirregolaw il-bejgħ u d-distribuzzjoni tal-
lentijiet tal-kuntatt kollha fuq il-bażi ta' 
speċifikazzjoni limitata biż-żmien 
f'kwalunkwe post ta' bejgħ sabiex titħares 
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is-saħħa u s-sikurezza tal-konsumaturi fl-
Ewropa waqt li tinżamm il-libertà ta' l-
għażla fir-rigward il-ħanut jew il-post ta' 
bejgħ awtorizzat."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-użu prevalenti tal-lentijiet tal-kuntatt u r-riskji marbutin mal-bejgħ u d-
distribuzzjoni tagħhom mhux preskritt, dan l-artikolu se japplika b'mod speċifiku għal kull tip 
ta' lenti tal-kuntatt. Il-ħarsien tal-konsumatur għandu jiġi żgurat permezz ta' kontroll tal-
kwalità ġenerali tal-lentijiet. 

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 92
ARTIKOLU 2, PUNT 7

Artikolu 14, paragrafu 2, subparagrafu 1 (Direttiva 93/42/KEE)

2. Fejn dak li jimmanifattura jqiegħed l-
apparati fis-suq taħt ismu stess m’għandux 
post reġistrat għan-negozju fi Stat Membru, 
għandu jaħtar rappreżentant uniku 
awtorizzat.

2.  Fejn dak li jimmanifattura jqiegħed fis-
suq apparat fuq ismu stess m’għandux post 
reġistrat tan-negozju fi Stat Membru, għandu 
jaħtar rappreżentant awtorizzat uniku 
stabbilit fl-Unjoni Ewropea għal dan l-
apparat.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun ċar li manifattur irid jaħtar rappreżentant awtorizzat uniku għal apparat iżda 
m'għandux għalfejn jaħtar l-istess rappreżentant awtorizzat għas-sensiela kollha ta' l-
apparati tiegħu.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 93
ARTIKOLU 2, PUNT 9

Artikolu 14b, paragrafu 4 (Direttiva 93/42/KEE)

Fejn il-miżuri nazzjonali huma ġġustifikati, 
il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri tal-
Komunità neċessarji f’konformità mal-

Fejn il-miżuri nazzjonali huma ġġustifikati, 
il-Kummissjoni għandha tadotta l-miżuri tal-
Komunità neċessarji f’konformità mal-
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proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2). Jekk 
il-miżuri nazzjonali m’humiex iġġustifikati, 
il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati 
Membri kollha u l-partijiet interessati 
kkonsultati.

proċedura msemmija fl-Artikolu 7(2a). Jekk 
il-miżuri nazzjonali m’humiex iġġustifikati, 
il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati 
Membri kollha u l-partijiet interessati 
kkonsultati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għal din l-emenda sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni ġdida ta' "komitoloġija", u b'mod partikulari sabiex tinkludi l-"kumitat regolatorju 
bi skrutinju", peress li uħud mill-miżuri kkonċernati huma miżuri ta' applikazzjoni ġenerali 
maħsuba sabiex ibiddlu elementi mhux essenzjali ta' l-abbozz ta' leġiżlazzjoni.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 94
ARTIKOLU 2, PUNT 10 A (ġdid)

Artikolu 15, paragrafu 5 (Direttiva 93/42/KEE)

(10a) L-Artikolu 15(5) jiġi sostitwit minn 
dan li ġej:
"L-investigazzjonijiet kliniċi jridu jsiru 
b'konformità mad-dispożizzjonijiet ta' l-
Anness X. Id-dispożizzjonijiet ta' l-Anness 
X jistgħu jitbiddlu skond il-proċedura 
stipulata fl-Artikolu 7(2a)."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa għal din l-emenda sabiex it-test jiġi konformi mad-dispożizzjonijiet tad-
Deċiżjoni ġdida ta' "komitoloġija", u b'mod partikulari sabiex tinkludi l-"kumitat regolatorju 
bi skrutinju", peress li uħud mill-miżuri kkonċernati huma miżuri ta' applikazzjoni ġenerali 
maħsuba sabiex ibiddlu elementi mhux essenzjali ta' l-abbozz ta' leġiżlazzjoni.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 95
ARTIKOLU 2, PUNT 13

Artikolu 20, paragrafi 2 u 3 (Direttiva 93/42/KEE)

2. L-informazzjoni li ġejja mhux se tkun 2. L-informazzjoni li ġejja mhux se tkun 



PE 376.778v01-00 36/58 AM\628089MT.doc

MT

trattata bħala kunfidenzjali:
(a) l-informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-
persuni responsabbli milli jqiegħdu fis-suq l-
apparati f’konformità ma’ l-Artikolu 14;
(b) ir-rapporti tal-viġilanza ta’ l-awtorità 
kompetenti f’konformità ma’ l-Artikolu 
10(3);
(c) id-data relatata maċ-ċertifikati maħruġa, 
immodifikati, issupplementati, sospiżi, 
irtirati jew irrifjutati.

trattata bħala kunfidenzjali:
(a) l-informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-
persuni responsabbli milli jqiegħdu fis-suq l-
apparati f’konformità ma’ l-Artikolu 14;
(b) ir-rapporti tal-viġilanza ta’ l-awtorità 
kompetenti f’konformità ma’ l-Artikolu 
10(3);
(c) id-dejta relatata maċ-ċertifikati maħruġa, 
immodifikati, issupplementati, sospiżi, 
irtirati jew irrifjutati.

(ca) is-sommarju ta' l-informazzjoni u d-
dejta relatati ma' apparati ta' Klassi IIb u 
Klassi III.

3. Il-Kummissjoni tista’, f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 7 (2), 
tiddetermina l-kundizzjonijiet taħt liema 
informazzjoni oħra tista’ tkun disponibbli 
pubblikament, u b’mod partikolari għall-
apparati ta’ Klassi IIb u Klassi III tobbliga 
lil dawk li jimmanifatturaw jippreparaw u 
jagħmlu disponibbli sommarju ta’ l-
informazzjoni u d-data relatati ma’ l-
apparat.”

3. Il-Kummissjoni tista’, f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 7 (2), 
tiddetermina l-kundizzjonijiet taħt liema 
informazzjoni oħra tista’ tkun disponibbli 
pubblikament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Informazzjoni dwar apparati ta' Klassi IIb u Klassi III għandha dejjem titqies bħala mhux 
kunfidenzjali. 

Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 96
ARTIKOLU 2, PUNT 14 A (ġdid)

Artikolu 21a (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)

(14) L-Artikolu 21a li ġej jiġi mdaħħal:
“L-Artikolu 21a
Standard Ewropew tar-Riproċessar
Sa 24 xahar mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva u wara konsultazzjoni ma' l-
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Aġenzija Ewropea tal-Mediċini (EMEA), 
il-Kummissjoni għandha, b'konformità 
mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 7, 
tistabbilixxi regoli dettaljati għal Standard 
Ewropew tar-Riproċessar. 
Dawn ir-regoli għandhom jipprovdu gwida 
teknika b'bażi xjentifika għar-riproċessar 
ta' apparati mediċi użati (ta' użu wieħed 
jew aktar) u għandhom jiġi aġġornati 
regolarment sabiex jiżguraw livell għoli ta' 
sikurezza tal-pazjent ibbażata fuq il-
prinċipju ta' prekawzjoni.
Għal dawk l-Istati Membri li l-leġiżlazzjoni 
nazzjonali tagħhom ma tawtorizzax ir-
riproċessar jew l-użu ta' apparati mediċi 
rriproċessati, għandhom ikunu stabbiliti 
regoli dettaljati għall-kontrolli obligatorji 
fuq il-post li jitwettqu mill-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali. L-awtoritajiet 
nazzjonali għandhom ukoll jimmoniterjaw 
l-użu ta' apparati mediċi f'dawn l-Istati 
Membri, eż. billi janalizzaw il-proporzjon 
bejn trattamenti ta' kura jew kirurġiji 
mwettqa u apparati 
mibjugħin/irriċiklati/mormija sabiex jikseb 
dejta affidabbli dwar l-għadd ta' 
riproċessar mhux awtorizzat." 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ukoll meta ma jkunx awtorizzat f'pajjiż, ir-riproċessar ta' apparati mediċi użati, għal użu 
wieħed jew aktar, hija prattika użata ħafna fl-Istati Membri kollha ta' l-UE. Peress li r-
riproċessar mhux professjonali jista' jikkawża perikli serji għas-saħħa tal-pazjenti 
(infezzjonijiet fl-isptar, eċċ), il-leġiżlatur huwa mitlub jipprovdi gwida għar-riproċessar ta' 
apparati mediċi. Il-kwistjoni ġenerali jekk jitħalliex isir riproċessar jew le tista' titħalla fuq 
livell nazzjonali. Madankollu, jekk ir-riproċessar huwa illegali f'xi Stat Membru, is-sikurezza 
tal-pazjenti tirrikjedi kontrolli u sorveljanza riġidi.

Emenda mressqa minn Urszula Krupa

Emenda 97
ARTIKOLU 4, PARAGRAFU 1, SUBPARAGRAFI 1 U 2

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw sa [12-il xahar wara l-

1. L-Istati Membri għandhom jadottaw u 
jippubblikaw sa [24 xahar wara l-
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pubblikazzjoni] il-liġijiet, ir-regolamenti u 
d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
li jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma 
għandhom minnufih jikkomunikaw lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella li turi l-
korrelazzjoni ta' bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

pubblikazzjoni] il-liġijiet, ir-regolamenti u 
d-dispożizzjonijiet amministrattivi neċessarji 
li jikkonformaw ma’ din id-Direttiva. Huma 
għandhom minnufih jikkomunikaw lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispożizzjonijiet u tabella li turi l-
korrelazzjoni ta' bejn dawk id-
dispożizzjonijiet u din id-Direttiva.

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

Huma għandhom japplikaw dawk id-
dispożizzjonijiet minn [24 xahar mit-
traspożizzjoni].

Or. pl

Ġustifikazzjoni

Perjodu itwal għall-introduzzjoni tad-dispożizzjonijiet tippermetti implimentazzjoni aħjar tad-
direttiva.

Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 98
ANNESS I, PUNT 1, PUNT (-A) (ġdid)

Anness I, sezzjoni 1 (Direttiva 90/385/KEE)

(-a) Is-Sezzjoni 1 tiġi sostitwita minn dan li 
ġej:
"1. L-apparati għandhom ikunu ddisinjati 
u manifatturati b'tali mod li, meta jkunu 
implantati skond il-kundizzjonijiet u għall-
iskopijiet stipulati, l-użu tagħhom ma 
jikkompromettix il-kundizzjoni klinika jew 
is-sikurezza tal-pazjenti u ta' l-ambjent. 
M'għandhomx ikunu ta' riskju għall-
persuni li jimplantawhom jew, fejn 
applikabbli, għal persuni oħra."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta' l-inizjattiva ta' l-UE dwar Regolazzjoni Aħjar, l-objettiv li tintegra l-leġiżlazzjoni 
ambjentali fil-leġiżlazzjoni kollha Komunitarja, u sabiex dawn id-Direttivi jkunu konformi 
mad-Direttiva ta' l-UE li tikkonċerna l-mediċini użati għall-bnedmin biex issir aktar espliċita 
r-riferenza għall-objettivi ġenerali fil-mira tar-REACH li diġà huma integrati f'dawn id-
Direttivi. Sakemm jiġu integrati l-apparati u l-leġiżlazzjonijiet tar-REACH, is-saħħa u s-
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sikurezza kif ukoll l-aspetti ambjentali ma jistgħux jintiżnu flimkien kontra l-benefiċċju għall-
pazjent, li kieku tolqot il-prattika medika u l-aċċess għall-kura tas-saħħa b'mod irrazzjonali.

Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 99
ANNESS I, PUNT 1, PUNT (-A) (ġdid)

Anness I, sezzjoni 3 (Direttiva 90/385/KEE)

(-a) Is-Sezzjoni 3 tiġi sostitwita b'dan li ġej:
"3. Il-karatteristiċi u r-rendimenti li hemm 
riferenza għalihom f'sezzjonijiet 1 u 2 
m'għandhomx jintlaqtu ħażin sal-punt li l-
kundizzjoni klinika u s-sikurezza tal-
pazjent jew, jekk xieraq, ta' persuni oħra 
jew l-ambjent ikunu kompromessi waqt iż-
żmien maħsub mill-produttur ta' kemm 
idum jaħdem l-apparat, fejn l-apparat 
huwa suġġett għal stress li jista' jkun 
hemm waqt kundizzjonijiet normali ta' użu.  

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fid-dawl ta' l-inizjattiva ta' l-UE dwar Regolazzjoni Aħjar, l-objettiv li tintegra l-leġiżlazzjoni 
ambjentali fil-leġiżlazzjoni kollha Komunitarja, u sabiex dawn id-Direttivi jkunu konformi 
mad-Direttiva ta' l-UE li tikkonċerna l-mediċini użati għall-bnedmin biex issir aktar espliċita 
r-riferenza għall-objettivi ġenerali fil-mira tar-REACH li diġà huma integrati f'dawn id-
Direttivi. Sakemm jiġu integrati l-apparati u l-leġiżlazzjonijiet tar-REACH, is-saħħa u s-
sikurezza kif ukoll l-aspetti ambjentali ma jistgħux jintiżnu flimkien kontra l-benefiċċju għall-
pazjent, li kieku tolqot il-prattika medika u l-aċċess għall-kura tas-saħħa b'mod irrazzjonali.

Emenda mressqa minn Frieda Brepoels

Emenda 100
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 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.” Il-kunċett 
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tal-validazzjoni għandu jkun dejjem ibbażat 
fuq il-klassifikazzjoni rilevanti tar-riskju ta' 
l-apparat mediku kkonċernat

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-prinċipji tal-validazzjoni għandu jitqies ir-riskju reali eżistenti. M'hemmx 
dubju li t-talbiet li saru fir-rigward tas-softwer għal apparat robotiku fin-newrokirurġija 
għandhom ikunu pjuttost differenti minn dawk magħmulin għal softwer għal lampa UV li 
twebbes ir-reżina fil-mili tas-snien.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 101
ANNESS I, PUNT 1, PUNT (A A) (ġdid)

Anness I, sezzjoni 9a (ġdida) (Direttiva 90/385/KEE)

(aa) Is-Sezzjoni 9a li ġejja tiġi mdaħħla:
"9a. Żbalji li probabbli li jsiru waqt it-
tqegħid jew it-tqegħid mill-ġdid ta' ċerti 
partijiet li jistgħu jkunu ta' riskju 
għandhom isiru impossibbli li jitwettqu 
permezz tad-disinn jew kostruzzjoni ta' 
dawn il-partijiet.  L-istess informazzjoni 
għandha tingħata fuq partijiet li jiċċaqalqu 
u/jew il-kisja tagħhom meta, sabiex jiġi 
evitat riskju, ikun hemm ħtieġa li tkun 
magħrufa id-direzzjoni tal-moviment.
Fejn ikun meħtieġ, l-istruzzjonijiet 
għandhom jagħtu informazzjoni ulterjuri 
dwar dawn ir-riskji. Meta konnessjoni 
difettuża tista tkun is-sors ta' riskju, 
konnessjonijiet mhux korretti għandhom 
isiru impossibbli permezz tad-disinn jew, 
jekk dan ma jistax ikun, b'informazzjoni 
mniżżla fuq l-elementi li jridu jitwaħħlu u, 
fejn xieraq, fuq il-mezz ta' konnessjoni."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Apparati mediċi li jippreservaw l-ħajja għandhom ukoll jissodisfaw prinċipji bażiċi ta' 
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kostruzzjoni kif mitlub espliċitament fid-Direttiva dwar il-Makkinarju. Minħabba l-esperjenza 
negattiva fil-kamp, dawn il-prinċipji għandhom ikunu inklużi fid-direttiva attwali.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 102
ANNESS I, PUNT 1 (B)

Anness I, Sezzjoni 10 (Direttiva 90/385/KEE)

10. 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 speċifikati fid-
Direttiva 2001/83/KE. 

10. 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 
fl-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE.

Għal sustanza li:
— ġiet diġà konċessa, bħala prodott 
mediċinali, l-awtorizzazzjoni għall-
promozzjoni fil-Komunità f’konformità 
mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
2309/93 (*) jew ir-Regolament (KE) Nru 
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 is-
sikurezza, il-kwalità u 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 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 
tikkunsidra l-proċess tal-manifattura u d-
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dejta relatata ma’ l-utilità ta' l-
inkorporazzjoni tas-sustanza fl-apparat kif 
stabilit 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 hija derivat tad-demm 
uman, 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. L-opinjoni għandha 
tiġi mfassla fi żmien 210 jum ta' proċessar. 
Meta tippubblika l-opinjoni tagħha, l-EMEA
għandha tikkunsidra l-proċess tal-
manifattura u d-dejta relatata ma’ l-utilità ta'
l-inkorporazzjoni tas-sustanza fl-apparat, kif 
stabbilit mill-korp innotifikat.

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 stipulata 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-
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.

Fejn isiru bidliet fuq sustanza anċillari 
inkorporata f’apparat mediku, 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-profil stabbilit ta' 
beneficcju/riskju biż-żieda tas-sustanza fl-
apparat mediku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema attwali, li tippermetti Korpi Nnotifikati li jikkonsultaw kwalunkwe waħda mill-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti, għandha tinżamm sabiex tiġi żgurata kunsiderazzjoni 
opportuna u effettiva tas-sikurezza u l-kwalità tas-sustanza ikkonċernata. L-utilità ta' 
sustanza ma tistax tkun evalwata mingħajr ma l-ewwel jitqiesu l-kwalità u s-sikurezza tas-
sustanza. Il-korp innotifikat għandu jqis l-opinjoni ta' l-awtorità meta jagħmel il-evalwazzjoni 
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finali ta' l-apparat mediku.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 103
ANNESS I, PUNT 1 (C)

Anness I, Sezzjoni 10a (Direttiva 90/385/KEE)

10a. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, prodott li, jekk użat separatament, 
jista’ jiġi kkunsidrat bħala prodott 
immodifikat tat-tessut uman fit-tifsira ta’ l-
[Artikolu 2 (2) tar-Regolament dwar it-
Terapiji Avanzati u jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 726/2004] u li hu probabbli li 
jaħdem fuq il-ġisem b’azzjoni anċillari għal 
dik ta’ l-apparat, il-kwalità, is-sigurtà u l-
utilità tal-prodott għandhom jiġu vverifikati 
b’analoġija mal-metodi speċifikati fir-
Regolament KE Nru. […] [dwar it-Terapiji 
Avanzati u jemenda r-Regolament (KE) Nru 
726/2004].

10a. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, prodott li, jekk użat separatament, 
jista’ jiġi kkunsidrat bħala prodott 
mediċinali għal terapiji avvanzati fit-tifsira 
ta’ l-[Artikolu 2 (2) tar-Regolament dwar it-
Terapiji Avanzati u jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 726/2004] u li hu probabbli li 
jaħdem fuq il-ġisem b’azzjoni anċillari għal 
dik ta’ l-apparat, il-kwalità, is-sigurtà u l-
utilità tal-prodott għandhom jiġu vverifikati 
b’analoġija mal-metodi speċifikati fl-Anness 
I, Sezzjoni IV, punt 5 tad-Direttiva 
2001/83/KE u fir-Regolament KE Nru. […] 
[dwar it-Terapiji Avanzati u jemenda r-
Regolament (KE) Nru 726/2004].

Il-korp innotifikat għandu, wara li jivverifika 
l-utilità tal-prodott bħala parti mill-apparat 
mediku u jikkonsidra l-fini maħsub ta’ l-
apparat, jitlob opinjoni xjentifika mill-
[Kumitat għat-Terapiji Avanzati] dwar il-
kwalità u s-sigurtà tal-prodott. Meta 
jippubblika l-opinjoni tiegħu, il-[Kumitat 
għat-Terapiji Avanzati] għandu jikkonsidra 
l-proċess tal-manifattura u d-data relatata 
ma’ l-inkorporazzjoni tal-prodott fl-
apparat.”

Il-korp innotifikat għandu, wara li jivverifika 
l-utilità tal-prodott bħala parti mill-apparat 
mediku u jikkunsidra s-sikurezza, il-kwalità 
u l-fini maħsub ta’ l-apparat, jitlob opinjoni 
xjentifika mill-EMEA dwar il-kwalità u s-
sigurtà tal-prodott.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Prodotti kombinati jistgħu wkoll jinkorporaw prodotti tat-terapija tal-ġeni u tat-terapija taċ-
ċelluli apparti prodotti mmodifikati tat-tessut. 

L-utilità ta' sustanza ma tistax tkun evalwata mill-korp innotifikat mingħajr ma l-ewwel 
jitqiesu l-kwalità u s-sikurezza tas-sustanza. L-EMEA għandha r-responsabilità li twettaq 
evalwazzjoni tas-sikurezza u l-kwalità ta' sustanza. Il-korp innotifikat għandu jqis l-opinjoni 
ta' l-EMEA meta jagħmel il-evalwazzjoni finali ta' l-apparat mediku.
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Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 104
ANNESS I, PUNT 1 (A)

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

1. L-apparati għandhom jiġu ddisinjati u 
mmanifatturati b’tali mod li, meta jiġu użati 
fil-kondizzjonijiet u għall-finijiet maħsuba 
u, fejn applikabbli, bil-virtù ta’ l-għarfien 
tekniku, l-esperjenza, l-edukazzjoni jew it-
taħriġ tal-konsumaturi maħsuba, dawn 
m’għandhomx jikkompromettu l-
kondizzjoni klinika jew is-sigurtà tal-
pazjenti, jew is-sigurtà u s-saħħa tal-
konsumaturi jew, fejn applikabbli, persuni 
oħra, dejjem jekk kull riskju li jista’ jiġi 
assoċjat ma’ l-użu maħsub tagħhom 
jikkostitwixxi riskji aċċettabbli meta 
mqabbla mal-benefiċċji għall-pazjent u 
huma kompatibbli ma’ livell għoli ta’ 
protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà. Dan 
għandu jinkludi t-tnaqqis, sa fejn huwa 
possibbli, tar-riskji maħluqa mill-iżbalji tal-
konsumatur minħabba l-karatteristiċi 
ergonomiċi ta’ l-apparat u l-ambjent tal-
konsumatur maħsub tiegħu.”

1. L-apparati għandhom jiġu ddisinjati u 
mmanifatturati b’tali mod li, meta jiġu użati 
fil-kondizzjonijiet u għall-finijiet maħsuba, 
filwaqt li partikularment jitqies jekk l-
apparat huwiex maħsub għall-użu 
professjonali jew le, dawn m’għandhomx 
jikkompromettu l-kondizzjoni klinika jew is-
sigurtà tal-pazjenti, jew is-sigurtà u s-saħħa 
tal-konsumaturi jew, fejn applikabbli, 
persuni oħra jew ta' l-ambjent, dejjem jekk 
kull riskju li jista’ jiġi assoċjat ma’ l-użu 
maħsub tagħhom jikkostitwixxi riskji 
aċċettabbli meta mqabbla mal-benefiċċji 
għall-pazjent u huma kompatibbli ma’ livell 
għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-sigurtà u 
ta' l-ambjent. Il-manifattur għandu jevalwa 
u jnaqqas ir-riskji potenzjali maħluqa mill-
iżbalji ta' l-utent li jistgħu jkunu assoċjati 
mal-karatteristiċi ergonomiċi ta' l-apparat u 
l-ambjent ta' l-utent maħsub tiegħu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Sabiex dawn id-Direttivi jiġu konformi mad-Direttiva ta' l-UE li tikkonċerna l-mediċini użati 
għall-bnedmin, biex issir aktar espliċita r-riferenza għall-objettivi ġenerali fil-mira tar-
REACH li diġà huma integrati f'dawn id-Direttivi. Sakemm jiġu integrati l-apparati u l-
leġiżlazzjonijiet tar-REACH, is-saħħa u s-sikurezza kif ukoll l-aspetti ambjentali ma jistgħux 
jintiżnu flimkien kontra l-benefiċċju għall-pazjent, li kieku tolqot il-prattika medika u l-aċċess 
għall-kura tas-saħħa b'mod irrazzjonali. 

Ir-riferenza għal 'edukazzjoni u taħriġ', kif ukoll 'żbalji ta' l-użu' tista' toħloq inċertezza u 
interpretazzjonijiet differenti. Dak li hu essenzjali hu li jkun magħruf jekk l-apparat hux 
maħsub għall-użu professjonali jew le u jekk ikunx twettqet analiżi tar-riskju interna tad-
disinn tal-prodott.
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Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 105
ANNESS II, PUNT 1 (A A) (ġdid)

Anness I, Sezzjoni 6 a (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)

 (aa) Is-Sezzjoni 6a li ġejja tiddaħħal:
"6a. Fir-rigward tar-riproċessar, il-
manifatturi u/jew ir-rappreżentanti 
awtorizzati jridu jiddikjaraw il-prodotti 
tagħhom b'mod uniformi fl-Unjoni 
Ewropea.

 Meta manifattur u/jew ir-rappreżentant 
tiegħu jiddikjara/w prodott bħala apparat li 
jintuża darba, huwa għandu jagħti prova 
tar-raġuni li għaliha l-prodott rispettiv 
jista' biss jintuża darba u għandu 
jiddikjara l-karatteristiċi u l-fatturi tekniċi 
li jikkostitwixxu riskju f'każ li l-prodott 
ikun iddikjarat li jintuża aktar minn darba. 
Il-manifattur u/jew ir-rappreżentant tiegħu 
għandu/għandhom wkoll jiddikjara/w taħt 
liema kundizzjonijiet tekniċi l-apparat jista' 
jkun disinjat u mmanifatturat bħala 
prodott li jintuża aktar minn darba.

 Meta jiddikjara/w prodott bħala apparat li 
jintuża aktar minn darba, il-manifattur 
u/jew ir-rappreżentant tiegħu 
għandu/għandhom jagħti/u 
dokumentazzjoni dettaljata dwar kif l-
apparat jista' jiġi rriproċessat b'mod 
sikur."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment il-klassifikazzjoni ta' l-użu ta' apparati mediċi hija responsabilità tal-manifattur u 
mhix dejjem komprensibbli. Xi daqqiet, il-prodotti huma ddisinjati u mqiegħda fis-suq bħala 
prodotti li jintużaw darba sabiex iżidu l-bejgħ u jkabbru l-profitti, filwaqt li l-produzzjoni 
tagħhom bħala apparat ta' użu multiplu jew l-iżvilupp tekniku għal dan l-għan huwa possibbli 
ħafna. Minkejja dan, pressjoni ekonomika tista' twassal lil xi sptarijiet jew tobba li jerġgħu 
jużaw prodotti ta' użu ta' darba mingħajr ma jkollhom il-mezzi u l-għarfien sabiex 
inaddfuhom u jittrattawhom adegwatament. Dan jikkawża riskji serji għall-pazjenti minħabba 
infezzjonijiet fl-isptarijiet, eċċ. Għaldaqtsant, huwa propost li tkun meħtieġa ġustifikazzjoni 
min-naħa tal-manifattur meta dan jiddikjara prodott bħala wieħed li jintuża darba. 
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Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 106
ANNESS II, PUNT 1 (B)

Anness I, Sezzjoni 7.4 (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 
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 speċifikati fid-
Direttiva 2001/83/KE.

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 
fl-Anness I għad-Direttiva 2001/83/KE.

Għal sustanza li:
— ġiet diġà konċessa, bħala prodott 
mediċinali, l-awtorizzazzjoni għall-
promozzjoni fil-Komunità f’konformità 
mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
2309/93 (*) jew ir-Regolament (KE) Nru 
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 is-
sikurezza, il-kwalità u 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 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 
tikkunsidra l-proċess tal-manifattura u d-
dejta relatata ma’ l-utilità ta' l-
inkorporazzjoni tas-sustanza fl-apparat, kif 
stabilit mill-korp innotifikat.

Għal sustanzi oħra, il-korp innotifikat Għal sustanza li hija derivat tad-demm 
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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.

uman, 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 
tikkunsidra l-proċess tal-manifattura u d-
dejta relatata ma’ l-utilità ta' l-
inkorporazzjoni tas-sustanza fl-apparat, kif 
stabilit mill-korp innotifikat.

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-
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.

Fejn isiru bidliet fuq sustanza anċillari 
inkorporata f’apparat mediku, 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-profil stabbilit ta' 
beneficcju/riskju biż-żieda tas-sustanza fl-
apparat mediku.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema attwali, li tippermetti Korpi Nnotifikati li jikkonsultaw kwalunkwe waħda mill-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti, għandha tinżamm sabiex tiġi żgurata kunsiderazzjoni 
opportuna u effettiva tas-sikurezza u l-kwalità tas-sustanza ikkonċernata. Il-ħidma ta' l-
evalwazzjoni ta' l-utilità tas-sustanza bħala parti mill-apparat mediċinali għandha tibqa' 
f'idejn il-korp ta' evalwazzjoni responsabbli mill-evalwazzjoni ġenerali ta' l-apparat.

Emenda mressqa minn Ria Oomen-Ruijten

Emenda 107
ANNESS II, PUNT 1 (B)
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Anness I, Sezzjoni 7.4 (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 
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 speċifikati fid-
Direttiva 2001/83/KE.

7.4.1 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, filwaqt li jitqies il-fini maħsub 
ta' l-apparat, b’analoġija mal-metodi 
speċifikati fid-Direttiva 2001/83/KE.

Għal sustanza li:
— ġiet diġà konċessa, bħala prodott 
mediċinali, awtorizzazzjoni għall-
promozzjoni fil-Komunità f’konformità 
mar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
2309/93 (*) jew ir-Regolament (KE) Nru 
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.

7.4.2 Għas-sustanzi li hemm riferenza 
għalihom fl-ewwel paragrafu, 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 dwar 
il-kwalità u s-sigurtà tas-sustanza u dwar il-
profil kliniku ta' benefiċċju /riskju ta' l-
inkorporazzjoni tas-sustanza fl-apparat.
Din l-opinjoni xjentifika għandha tkun 
ippubblikata filwaqt li jitqies il-proċess tal-
manifattura u d-dejta relatata ma’ l-
inkorporazzjoni tas-sustanza fl-apparat.

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 

7.4.3 Sabiex tinkiseb l-opinjoni xjentifika li 
għaliha hemm riferenza fit-tieni paragrafu, 
il-korp innotifikat għandu jirrikorri għand
waħda mill-awtoritajiet kompetenti maħtura 
mill-Istati Membri f’konformità mad-
Direttiva 2001/83/KE.
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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.

Din l-awtorità kompetenti għandha, 
f’konformità mad-dispożizzjonijiet tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 (*), jew 
tagħti l-opinjoni xjentifika lill-korp 
innotifikat, jew tirriferi l-korp innotifikat 
lill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini 
(EMEA), permezz tal-kumitat tagħha, 
għall-opinjoni xjentifika.
7.4.2 Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, derivat tad-demm uman, 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-
EMEA dwar il-kwalità u s-sigurtà tas-
sustanza u dwar il-profil kliniku ta' 
benefiċċju/riskju ta' l-inkorporazzjoni tas-
sustanza fl-apparat. Meta tippubblika l-
opinjoni tagħha, l-EMEA għandha 
tikkunsidra l-proċess tal-manifattura u d-
dejta relatata ma’ l-inkorporazzjoni tas-
sustanza fl-apparat.

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 stipulata fir-Regolamenti tal-
Kummissjoni (KE) Nru. 1084/2003 (**) u 
KE Nru. 1085/2003 (***).

7.4.5 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-
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.

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-profil stabbilit ta' 
beneficcju/riskju biż-żieda tas-sustanza fl-
apparat mediku.
Meta l-awtorità kompetenti rilevanti dwar 
il-mediċini (jiġifieri, dik involuta fil-
konsultazzjoni inizjali) għandha 
informazzjoni dwar is-sustanza anċillari li 
jista' jkollha impatt fuq il-profil stabbilit ta' 
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benefiċċju/riskju ta' l-inkorporazzjoni tas-
sustanza fl-apparat mediku, hija għandha 
tipprovdi lill-korp innotifikat b'opinjoni 
xjentifika aġġornata. Il-korp innotifikat 
għandu jqis l-opinjoni xjentifika aġġornata 
fil-kunsiderazzjoni mill-ġdid tiegħu ta' l-
evalwazzjoni tal-proċedura ta' evalwazzjoni 
tal-konformità.

Or. en

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 108
ANNESS II, PUNT 1 (C)

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

7.4a. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, prodott li, jekk użat separatament, 
jista’ jiġi kkunsidrat bħala prodott 
immodifikat tat-tessut uman fit-tifsira ta’ l-
[Artikolu 2 (2) tar-Regolament dwar it-
Terapiji Avanzati u jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 726/2004] u li hu probabbli li 
jaħdem fuq il-ġisem b’azzjoni anċillari għal 
dik ta’ l-apparat, il-kwalità, is-sigurtà u l-
utilità tal-prodott għandhom jiġu vverifikati 
b’analoġija mal-metodi speċifikati fir-
Regolament KE Nru. […] [dwar it-Terapiji 
Avanzati u jemenda r-Regolament (KE) Nru 
726/2004].

7.4a. Fejn apparat jinkorpora, bħala parti 
integrali, prodott li, jekk użat separatament, 
jista’ jiġi kkunsidrat bħala prodott 
mediċinali għal terapiji avvanzati fit-tifsira 
ta’ l-[Artikolu 2 (2) tar-Regolament dwar it-
Terapiji Avanzati u jemenda r-Regolament 
(KE) Nru 726/2004] u li hu probabbli li 
jaħdem fuq il-ġisem b’azzjoni anċillari għal 
dik ta’ l-apparat, il-kwalità, is-sigurtà u l-
utilità tal-prodott għandhom jiġu vverifikati 
b’analoġija mal-metodi speċifikati fl-Anness 
I, Sezzjoni IV, punt 5 tad-Direttiva 
2001/83/KE u fir-Regolament KE Nru. […] 
[dwar it-Terapiji Avanzati u jemenda r-
Regolament (KE) Nru 726/2004].

Il-korp innotifikat għandu, wara li jivverifika 
l-utilità tal-prodott bħala parti mill-apparat 
mediku u jikkonsidra l-fini maħsub ta’ l-
apparat, jitlob opinjoni xjentifika mill-
[Kumitat għat-Terapiji Avanzati] dwar il-
kwalità u s-sigurtà tal-prodott. Meta 
jippubblika l-opinjoni tiegħu, il-[Kumitat 
għat-Terapiji Avanzati] għandu jikkonsidra 
l-proċess tal-manifattura u d-data relatata 
ma’ l-inkorporazzjoni tal-prodott fl-
apparat.”

Il-korp innotifikat għandu, wara li jivverifika 
l-utilità tal-prodott bħala parti mill-apparat 
mediku u jikkunsidra s-sikurezza, il-kwalità 
u l-fini maħsub ta’ l-apparat, jitlob opinjoni 
xjentifika mill-EMEA dwar il-kwalità u s-
sigurtà tal-prodott.
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Or. de

Ġustifikazzjoni

Is-sistema attwali, li tippermetti Korpi Nnotifikati li jikkonsultaw kwalunkwe waħda mill-
awtoritajiet nazzjonali rilevanti, għandha tinżamm sabiex tiġi żgurata kunsiderazzjoni 
opportuna u effettiva tas-sikurezza u l-kwalità tas-sustanza ikkonċernata. Il-ħidma ta' l-
evalwazzjoni ta' l-utilità tas-sustanza bħala parti mill-apparat mediċinali għandha tibqa' 
f'idejn il-korp ta' evalwazzjoni responsabbli mill-evalwazzjoni ġenerali ta' l-apparat.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 109
ANNESS II, PUNT 1 (C A) (ġdid)

Anness I, Sezzjoni 7.5 (Direttiva 93/42/KEE)

(ca) Is-Sezzjoni 7.5 tiġi sostitwita minn dan 
li ġej: 
"L-apparati jridu jiġu ddisinjati u 
mmanifatturati b'mod li jitnaqqas kemm 
jista' jkun ir-riskju minn sustanzi li jnixxu 
mill-apparat. L-apparati m'għandux ikun 
fihom sustanzi kklassifikati bħala 
karċinoġeniċi, mutaġeniċi jew tossiċi għar-
riproduzzjoni, fil-kategoriji 1 u 2, fl-Anness 
I għad-Direttiva 67/548/KEE, sakemm ma 
jkunu disponibbli ebda apparati alternattivi 
li ma fihomx dawn is-sustanzi."

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu ta' sustanzi CMR f'sustanzi jew preparazzjonijiet għall-użu tal-pubbliku ġenerali u fil-
kosmetika huwa diġà pprojbit bil-liġi ta' l-UE. Barra minn hekk, ġie pprojbit l-użu fil-
ġugarelli kollha ta' ċerti 'phtalates' li huma tossiċi għar-riproduzzjoni. Madankollu, l-
esponiment għal ċerti 'phtalates' minn apparati mediċi jista' jkun ħafna ogħla. Il-pazjenti 
huma minnhom infushom vulnerabbli u m'għandhomx ikunu għal xejn b'xejn esponuti għal 
sustanzi CMR Jeħtieġ li jkun iċċarat li meta jkunu disponibbli apparati aktar sikuri mingħajr 
sustanzi CMR, apparati mediċi li fihom sustanzi CMR ma jissodisfawx ir-rekwiżiti essenzjali. 

Emenda mressqa minn Dagmar Roth-Behrendt

Emenda 110
ANNESS II, PUNT 1 (C A) (ġdid)
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Anness I, Sezzjoni 7.5 (Direttiva 93/42/KEE)

(ca) Is-Sezzjoni 7.5 tiġi sostitwita minn dan 
li ġej:
"L-apparati jridu jiġu ddisinjati u 
mmanifatturati b'mod li jitnaqqsu kemm 
jista' jkun ir-riskji minn sustanzi li jnixxu 
mill-apparat. Apparati li ma fihomx 
sustanzi li huma klassifikati bħala 
karċinoġeni, mutaġeni jew tossiċi għar-
riproduzzjoni, fil-kategoriji 1 u 2, għal 
gruppi ta' riskju għoli bħalma huma t-trabi 
tat-twelid, in-nisa tqal u pazjenti li qed 
jirċievu haemodialiżi jew trażfużjonijiet 
ripetuti ta' prodotti tad-demm, sakemm ma 
jkunux disponibbli alternattivi aktar 
sikuri." 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet tajba s-sustanzi CMR huma pprojbiti milli jintużaw f'ħafna prodotti bħalma 
huma l-kożmetiċi u l-ġugarelli. Din tipprovdi argument b'saħħtu favur il-projbizzjoni ta' l-użu 
fl-apparati mediċi wkoll, ta' l-anqas għall-dik il-parti vulnerabbli tal-popolazzjoni f'każ li 
jkunu jeżisti alternattivi aktar sikuri.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 111
ANNESS II, PUNT 1 (D A) (ġdid)

Anness I, Sezzjoni 9.4 (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)

(da) Is-Sezzjoni 9.4 li ġejja tiġi mdaħħla:
"9.4. Żbalji li probabbli li jsiru waqt it-
tqegħid jew it-tqegħid mill-ġdid ta' ċerti 
partijiet li jistgħu jkunu ta' riskju 
għandhom isiru impossibbli li jitwettqu 
permezz tad-disinn jew kostruzzjoni ta' 
dawn il-partijiet.  L-istess informazzjoni 
għandha tingħata fuq partijiet li jiċċaqalqu 
u/jew il-kisja tagħhom meta, sabiex jiġi 
evitat riskju, ikun hemm ħtieġa li tkun 
magħrufa id-direzzjoni tal-moviment.
Fejn ikun meħtieġ, l-istruzzjonijiet 
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għandhom jagħtu informazzjoni ulterjuri 
dwar dawn ir-riskji. Meta konnessjoni 
difettuża tista tkun is-sors ta' riskju, 
konnessjonijiet mhux korretti għandhom 
isiru impossibbli permezz tad-disinn jew, 
jekk dan ma jistax ikun, b'informazzjoni 
mniżżla fuq l-elementi li jridu jitwaħħlu u, 
fejn xieraq, fuq il-mezz ta' konnessjoni."

Or. de

Ġustifikazzjoni

Apparati mediċi li jippreservaw l-ħajja għandhom ukoll jissodisfaw prinċipji bażiċi ta' 
kostruzzjoni kif mitlub espliċitament fid-Direttiva dwar il-Makkinarju. Minħabba l-esperjenza 
negattiva fil-kamp, dawn il-prinċipji għandhom ikunu inklużi fid-direttiva attwali.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 112
ANNESS II, PUNT 1 (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 
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. Il-kunċett tal-validazzjoni 
għandu jkun dejjem ibbażat fuq il-
klassifikazzjoni rilevanti tar-riskju ta' l-
apparat mediku kkonċernat

Or. en

Ġustifikazzjoni

Fir-rigward tal-prinċipji tal-validazzjoni għandu jitqies ir-riskju reali eżistenti. M'hemmx 
dubju li t-talbiet li saru fir-rigward tas-softwer għal apparat robotiku fin-newrokirurġija 
għandhom ikunu pjuttost differenti minn dawk magħmulin għal softwer għal lampa UV li 
twebbes ir-reżina fil-mili tas-snien.
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Emenda mressqa minn Umberto Guidoni

Emenda 113
ANNESS II, PUNT 1 (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 
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. L-ispiża u l-iskala tal-
validazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq 
il-klassifikazzjoni rilevanti tar-riskju.

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-kunċett tal-validazzjoni mhuwiex ċar u wassal għal sensiela bla bżonn ta' kejlijiet u studji. 
Fir-rigward tal-validazzjoni ta' sterilizzaturi żgħar u apparati ta' sterilizzazzjoni bis-sħana, 
għandu jingħad li diversi fornituri tas-servizz għamlu talbiet, inklużi talbiet finanzjarji, li 
huma sproporzjonati meta mqabbla mal-validazzjoni tal-proċeduri. Jista' jkun hemm tħassib 
validu li l-kunċett tal-validazzjoni jista' jwassal f'żjieda sproporzjonata ta' l-ispejjeż mingħajr 
ma ssir l-ebda żjieda tanġibbli fis-sikurezza tal-pazjent. L-ispiża u l-iskop tal-miżuri ta' 
validazzjoni għandhom ikunu bbażati fuq ir-riskju reali eżistenti.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 114
ANNESS II, PUNT 1 (G), PUNT (IIA) (ġdid)

Anness I, Sezzjoni 13.3., punt (f) (Direttiva 93/42/KEE)

(iia) il-punt (f) jiġi sostitwit minn dan li ġej:

"(f) fejn xieraq, indikazzjoni li l-apparat 
għandu jintuża darba, meta huwa ddisinjat 
sabiex jintuża darba waħda biss fuq pazjent 
wieħed".

Or. es

Ġustifikazzjoni

It-tifsira ta' 'użu ta' darba' jeħtieġ tkun ċċarata, peress li mhux qed tiġi interpretata bl-istess 
mod mill-manifatturi kollha u mill-korpi nnotifikati kollha. Interpretazzjonijiet li jmorru 
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kontra dan t'hawn fuq ġew proposti anke fir-regoli armonizzati dwar is-simboli, bħalma hu l-
użu ta' apparat bit-tikketta użu ta' darba' f'tim waqt sessjoni meta l-istess tim qiegħed jittratta 
numru ta' pazjenti; fis-sessjoni ta' wara it-tim jiġi ssostitwit. Fl-aħħarnett din l-
interpretazzjoni ma kinitx aċċettata. In-nuqqas ta' kjarifika f'dan ir-rigward jista' jwassal li 
apparati ma jintużawx sewwa, bir-riskji konsegwenti ta' infezzjoni għall-pazjenti.

Emenda mressqa minn Mojca Drčar Murko

Emenda 115
ANNESS II, PUNT 1 (G), PUNT (IIA) (ġdid)

Anness I, Sezzjoni 13.3., punt (f) (Direttiva 93/42/KEE)

(iia) il-punt (f) jiġi ssostitwit minn dan li 
ġej:

"(f) fejn ikun xieraq, indikazzjoni li r-
responsabilità tal-manifattur hija limitata 
għall-użu ta' darba biss, b'din l-
indikazzjoni ma tkunx teskludi ir-
riproċessar ta' l-apparat, b'konformità ma' 
proċedura vvalidata."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Attwalment hemm nuqqas ta' ċarezza dwar is-sinifikat preċiż tat-terminu "użu ta' darba ta' 
apparati mediċi" Skond id-direttiva eżistenti, it-tikketti applikati mill-manifatturi  għall-
apparati mediċi jeħtieġu, jekk ikun xieraq, li jinkludu indikazzjoni dwar jekk l-apparat huwiex 
intenzjonat għal użu ta' darba biss (Anness II, 13.3 (f)).  Minħabba l-inċertezza terminolġika 
uħud mill-Istati Membri jikkunsidraw "użu ta' darba" bħala li tfisser "mhux proċessabbli". 
Madankollu, Stati Membri fejn riproċessar ikkontrollat huwa permess jirrikonoxxu li l-
kwistjoni tar-riproċessabilità tiddipendi biss fuq kriterji objettivi li jagħmlu użu minn 
standards għolja ta' kwalità u ta' sikurezza. Għaldaqstant, tikketta "użu ta' darba" għandha 
tkun interpretata bħala li tillimita r-responsabilità tal-manifattur għall-ewwel użu ta' l-
apparat, u mhux bħala indikazzjoni ta' kemm l-apparat hu adegwat għar-riproċessar.

Emenda mressqa minn Hiltrud Breyer

Emenda 116
ANNESS II, PUNT 1 (G), PUNT (IIA) (ġdid)

Anness I, Sezzjoni 13.3., punt (f) (Direttiva 93/42/KEE)

(iia) il-punt (f) jiġi ssostitwit minn dan li 
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ġej: 
"(f) fejn ikun xieraq, indikazzjoni li r-
responsabilità tal-manifattur hija limitata 
għall-użu ta' darba biss. Din l-indikazzjoni 
ma teskludix ir-riproċessar ta' l-apparat, 
b'konformità ma' proċedura vvalidata."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm ħtieġa li tispiċċa l-inċertezza attwali dwar il-konsegwenza ta' l-indikazzjoni "użu ta' 
darba". Sabiex ikun evitat li din tinftiehem li teslkudi r-riproċessar, għandu jkun iċċarat li 
hija tirriferi biss għar-responsabilità tal-manifattur, filwaqt li jitħalla jsir riproċessar skond 
proċedura vvalidata.

Emenda mressqa minn María Sornosa Martínez

Emenda 117
ANNESS II, PUNT 1 (H), PUNT (-I) (ġdid)

Anness I, Sezzjoni 13.6., punt (i) (Direttiva 93/42/KEE)

(-i) il-punt (i) jiġi ssostitwit b'dan li ġej:
"(i) Data ta' l-aħħar reviżjoni ta' l-
istruzzjonijiet għall-użu".

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tidher fid-Direttiva 98/79/KEE dwar apparati mediċi dijanjostiċi in vitro 
u hija ferm rilevanti, minħabba l-frekwenza tal-modifikazzjonijiet fl-istruzzjonijiet għall-użu, 
b'verżjonijiet ġodda jiġu introdotti. Din tippermetti lil dawk li jużaw il-prodott sabiex 
jistabbilixxu jekk għandhomx il-versjonijiet immodifikati. Hija aktar u aktar importanti jekk l-
istruzzjonijiet jistgħu jingħataw b'mod elettroniku. Il-verżjonijiet immodifikati spiss jinkludu 
titjib ibbażat fuq l-esperjenza meħuda waqt l-użu tal-prodott, bl-iskop li jiġu evitati inċidenti 
dannużi jew użu mhux kif suppost. Għaldaqstant din l-informazzjoni hija rilevanti għas-
sikurezza ta' l-apparat.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 118
ANNESS II, PUNT 1, PUNT (I A) (ġdid)

Anness I, Sezzjoni 15 (ġdid) (Direttiva 93/42/KEE)
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Tiżdied is-Sezzjoni 15 li ġejja: 
15. Meta prodott ikkombinat ikun qiegħed 
jiġi evalwat, l-opinjoni ta' l-aġenzija 
kompetenti jew l-awtorità nazzjonali 
għandha tiġi mfassla fi żmien 210 jum ta' 
proċessar. 

Or. xm

Ġustifikazzjoni

Għandha tiġi stipulata data ta' skadenza sabiex jitfasslu opinjonijiet ħalli l-manifatturi jkunu 
jafu jekk l-apparati tagħhom ikunux se jitħallew jidħlu fis-suq f'perjodu ta' żmien raġonevoli.

Emenda mressqa minn Thomas Ulmer

Emenda 119
ANNESS II, PUNT 9 (C), PUNT (VII)

Anness IX, Kapitolu III, Sezzjoni 4.4 (Direttiva 93/42/KEE)

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

(vii) Is-Sezzjoni 4.4. tiġi sostitwita minn 
dan li ġej:

"4.4 Regola 16
Apparati maħsubin speċifikament biex 
jirreġistraw ritratti dijanjostiċi bir-raġġi-X 
huma fi Klassi IIa. 
Nota: din tirriferi għal mezzi ta' 
reġistrazzjoni primarji bħalma huma 
ditekters tar-raġġi-X u mhux għall-mezzi 
użati għar-riproduzzjoni jew ħażna 
sussegwenti."

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din iż-żjieda hija maħsuba sabiex tipprevjeni l-applikazzjoni eċċessiva tar-rekwiżiti 
restrittivi. 
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Emenda mressqa minn Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Emenda 120
ANNESS II, PUNT 10

Anness X, Sezzjoni 1.1., sub-sessjonijeit 1.1.1., 1.1.2. u 1.1.3. (Direttiva 93/42/KEE)

1.1.1. jew evalwazzjoni kritika tal-letteratura 
xjentifika relevanti attwalment disponibbli 
relatata mas-sigurtà, l-eżekuzzjoni, il-
karatteristiċi tad-disinn u l-fini maħsub ta’ l-
apparat, fejn:

1.1.1. jew evalwazzjoni kritika tal-letteratura 
xjentifika relevanti attwalment disponibbli 
relatata mas-sigurtà, l-eżekuzzjoni, il-
karatteristiċi tad-disinn u l-fini maħsub ta’ l-
apparat, fejn:

— hemm wirja ta’ l-ekwivalenza ta’ l-
apparat għall-apparat li għalih id-data hija 
relatata u,

— hemm wirja ta’ l-ekwivalenza tal-
funzjonijiet, indikazzjonijiet, proporzjon 
benefiċċju/riskju u l-effikaċja terapewtika 
mistennija mill-apparat għall-apparat li 
għalih id-data hija relatata u, 

— id-data turi adegwatament konformità 
mal-kondizzjonijiet essenzjali u relevanti;

— id-data turi adegwatament konformità 
mal-kondizzjonijiet essenzjali u relevanti;

1.1.2. jew evalwazzjoni kritika tar-riżultati 
ta’ l-investigazzjonijiet kliniċi kollha 
magħmula; 

1.1.2. jew evalwazzjoni kritika tar-riżultati 
ta’ l-investigazzjonijiet kliniċi kollha 
magħmula; 

1.1.3. jew evalwazzjoni kritika tad-data 
klinika kkombinata pprovduta f’1.1.1 u 
1.1.2.”

1.1.3. jew evalwazzjoni kritika tad-data 
klinika kkombinata pprovduta f’1.1.1 u 1.1.2 
u tar-riżultati ta' riċerka bijofiżika jew ta' 
mmudellar li l-validità tagħhom ġiet murija 
minn qabel.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

1. Taħt sub-sessjoni 1.1.1: Jeħtieġ li jkunu speċifikati liema kriterji ta' importanza għall-
evalwazzjoni klinika huma koperti mill-ekwivalenza. 
2. Taħt sub-sessjoni 1.1.3: Din l-emenda tippermetti li tkun applikata l-Emenda 2 fl-Artikolu 2 
(hawn fuq). Dawn it-teknoloġiji ġodda, li huma ġeneralment marbuta ma' realtà virtwali, 
jistgħu jkunu ta' kontribut sinifikanti. Huma għandhom il-vantaġġ li jkunu jistgħu 
jikkunsidraw ix-xenarji kollha possibbli u għaldaqstant sabiex ibassru x'effetti wieħed 
jistenna minn apparat mediku.


