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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komunimaġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi 
miċħuda jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, minbarra fil-każijiet 
imsemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat ta' l-UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komunimaġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi 
miċħuda jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(Dan it-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-
Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b'tipa 
qawwija u korsiva. Test korsiv normali huwa indikazzjoni għas-servizzi 
tekniċi li turi partijiet tat-test leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta 
korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, 
żbalji ovvji jew nuqqasijiet f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-
korrezzjonijiet proposti huma suġġetti għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-
Direttivi tal-Kunsill 90/385/KEE u 93/42/KEE u d-Direttiva 98/8/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-reviżjoni tad-direttivi dwar l-apparat mediku
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2005)0681)1

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95(1) tat-Trattat KE, skond liema Artikoli 
il-Kummissjoni ippreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0006/2006),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' 
l-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur u l-Kumitat 
għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A6-0000/2006),  

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jistieden lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-proposta lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb 
li temenda l-proposta b'mod sostanzjali jew li tbidilha b'test ieħor;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni Emendi tal-Parlament

Emenda 1
PREMESSA 6 A (ġdida)

(6a) Minħabba l-inċertezza legali eżistenti 
huwa neċessarju li l-limiti bejn id-
Direttiva 93/42/KEE u d-Direttiva 
76/768/KEE tal-Kunsill tas-27 ta' Lulju 
1976 għall-allinjament tar-regolamenti ta' 
l-Istati Membri dwar prodotti1 kosmetiċi 
jiġu ċċarati.   Hawnhekk għandu jiġi 
kkunsidrat speċjalment l-iskop prinċipali 
tal-prodott. 
1ĠU. L 262, 27.9.1976, p. 169. Emendata l-aħħar 
permezz tad-direttiva 2005/80/KE tal-Kummissjoni 

  
1 ĠU C ..., 00.00.2006, p. ...
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(ĠU L 303, 22.11.2005, p.32).

Ġustifikazzjoni

Fir-Renju Unit u l-Ġermanja jeżistu interpretazzjonijiet differenti ta' l-Artikolu 1(5)(d) tad-
Direttiva 93/42/KEE fir-rigward tal-limiti bejn din id-direttiva partikolari u d-Direttiva 
76/768/KEE f'dak li għandu x'jaqsam mal-prodotti kosmetiċi.   Sabiex l-applikazzjoni tal-Liġi 
Ewropea tkun uniformi kjarifika hija neċessarja. L-iskop prinċipali tal-prodott għandu jkun 
jaqbel mal-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea fir-rigward tal-prodotti li jitqiesu fil-limiti.

Emenda 2
PREMESSA 6 B (ġdida)

(6b) Il-limiti bejn id-Direttiva 93/42/KEE 
u d-direttivi l-oħra, bħal per eżempju d-
Direttiva 2001/83/KEE, mhux dejjem ċari. 
Għalhekk huwa xieraq li titfassal lista 
b'istruzzjonijiet li jgħinu lil kull min hu 
kkonċernat sabiex jistabbilixxi b'mod 
aktar faċli taħt liema direttiva jaqa' 
prodott partikolari.

Ġustifikazzjoni

Diversi prodotti jaqgħu fl-ispazju bejn id-Direttiva 93/42/KEE u direttivi oħra. Sabiex ikun 
aktar faċli għall-awtoritajiet u l-produtturi biex jiddeċiedu jekk prodott jaqax taħt id-
definizzjoni ta' prodott mediku, id-Direttiva għandha tinkludi numru ta' eżempji li minnhom 
joħroġ jekk prodott partikolari għandux finalment jaqa' taħt id-Direttiva 93/42/KEE jew le.  
Dawn l-eżempji madankollu m'għandhomx jieħdu post id-deċiżjoni dwar każijiet individwali.

Emenda 3
PREMESSA 9

Sabiex ikun hemm evidenza aħjar tal-
konformità ta’ dawk li jimmanifatturaw 
apparati skond l-ordni jinħass il-bżonn 
espliċitu li tiġi introdotta sistema ta’ 
reviżjoni tal-produzzjoni wara t-tqegħid 
fis-suq li tirrapporta lill-awtoritajiet, hekk 
kif diġà hemm fis-seħħ għal apparati oħra u 
biex tiżdied l-informazzjoni għall-pazjent 
jeħtieġ li tiġi introdotta l-ħtieġa li d-
‘Dikjarazzjoni’ taħt l-Anness VIII tad-
Direttiva 93/42/KEE tiġi mogħtija wkoll 
lill-pazjent u jeħtieġ li jkun fiha l-isem ta’ 
dak li jimmanifattura.

Sabiex ikun hemm evidenza aħjar tal-
konformità ta’ dawk li jimmanifatturaw 
apparati skond l-ordni jinħass il-bżonn 
espliċitu li tiġi introdotta sistema ta’ 
reviżjoni tal-produzzjoni wara t-tqegħid 
fis-suq li tirrapporta lill-awtoritajiet, hekk 
kif diġà hemm fis-seħħ għal apparati oħra u 
biex tiżdied l-informazzjoni għall-pazjent 
jeħtieġ li tiġi introdotta l-ħtieġa li d-
‘Dikjarazzjoni’ taħt l-Anness VIII tad-
Direttiva 93/42/KEE tkun aċċessibbli 
għall-pazjent f'kull mument mingħand il-
fornitur ta' l-aħħar u jista' jingħata kopja 
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tagħha jekk ikun jixtieq. 

Ġustifikazzjoni

Normalment il-pazjent ma tantx ikun jinteressah min hu l-produttur. Għalhekk jidher li jkun 
sforz relattivament żejjed biex lil kull individwu tingħata spjegazzjoni biex jeħodha miegħu id-
dar.   Aktar jidher li jkun xieraq jekk it-tabib iżomm l-informazzjoni.

Emenda 4
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. Fl-interess tas-sikurezza 
legali dawn id-deċiżjonijiet għandhom 
jirreferu għal prodotti individwali u mhux 
għal kategoriji wiesgħa ta' prodotti, u 
għandhom ikunu immirati lejn l-Istati 
Membri u l-produtturi. Waħda mill-
elementi prinċipali fid-definizzjoni ta' 
prodott mediku hija d-determinazzjoni ta' 
l-iskop tiegħu permezz tal-produttur. 
Għalhekk huwa xieraq li l-produttur, fil-
qafas tad-dritt tiegħu għas-smigħ, ikun 
involut sewwa qabel tittieħed deċiżjoni 
dwar id-definizzjoni ta' prodott. 

Ġustifikazzjoni

Bosta kategoriji ta' prodotti jkopru firxa wiesgħa ta' prodotti li mhux dejjem ikollhom l-istess 
karatteristiċi jew dikjarazzjoni ta' l-iskop. Għalhekk id-deċiżjonijiet għandhom ikunu dejjem 
marbuta mal-prodotti individwali. Barra minn hekk, id-dikjarazzjoni ta' l-iskop mill-produttur 
hija element integrali fi-definizzjoni ta' prodott mediku u għaldaqstant il-produtturi 
għandhom irwol importanti fil-proċedura tad-deċiżjoni. 

Emenda 5
PREMESSA 15
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(15) Sabiex jiġu żgurati aktar is-saħħa u s-
sigurtà pubblika jeħtieġ li tiġi pprovduta 
applikazzjoni aktar konsistenti tad-
dispożizzjonijiet fuq il-miżuri għall-
protezzjoni tas-saħħa.

(15) Sabiex jiġu żgurati aktar is-saħħa u s-
sigurtà pubblika jeħtieġ li tiġi pprovduta 
applikazzjoni aktar konsistenti tad-
dispożizzjonijiet fuq il-miżuri għall-
protezzjoni tas-saħħa. B'mod partikolari 
għandu jkun żgurat li l-prodotti ma 
jipperikolawx is-saħħa tal-pazjenti fil-
mument ta' l-użu tagħhom. Fil-każ tal-
frekwenza ta' l-applikazzjoni għandu jkun 
hemm dikjarazzjoni uniformi li tkun 
valida ma' l-Ewropa kollha. Barra minn 
hekk, bħala prinċipju, il-miżuri dwar l-
ipproċessar mill-ġdid għandhom jibqgħu 
validi skond ir-regolamenti ta' l-istat 
individwali.

Ġustifikazzjoni

Għandu jiġi żgurat li l-ebda prodott mediku ma jkun fl-istess ħin iddikjarat fi Stat Membru 
wieħed li  "jintuża  darba" u fi Stat Membru ieħor li "jintuża diversi drabi". Barra minn hekk, 
fil-każ ta' l-ipproċessar mill-ġdid għandu jkun hemm standards uniformi ta' l-iġjene . 

Emenda 6
ARTIKOLU 1, PUNT 1 (A) (I)

Artikolu I, 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 kwalunkwe
strument, apparat, materjal jew artiklu 
ieħor, sew jekk użat waħdu jew 
f’kumbinazzjoni, inkluż is-softwer maħsub 
minn dak li jimmanifatturah biex jintuża 
speċifikament għal finijiet dijanjostiċi u 
neċessarju għall-applikazzjoni korretta 
tiegħu, maħsuba minn dak li 
mmanifatturaha sabiex tintuża għall-
bnedmin bil-għan ta’:

Ġustifikazzjoni

Softwer dijanjostiku biss għandu jiġi inkluż f'dan l-Artikolu u mhux is-softwer kollu. Iż-żieda 
tas-sentenza "għal finijiet mediċi" tista' twassal 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 7
ARTIKOLU 1, PUNT 1 (D)

Artikolu 1, paragrafu 4b (Direttiva 90/385/KEE)
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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) ta' 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 ikun 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.

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 taqbel ma' l-approċċ meħud fir-rapport Mikolasik 
dwar il-Prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata. Għandhom jiġu kkunsidrati biss dawk il-
prodotti li jkun fihom tessuti u ċelluli mhux vijabbli b'azzjoni anċillari għal dik ta' l-apparat 
fuq il-ġisem uman bħala apparat mediku u għandhom jiġu assessjati kif meħtieġ. Kull prodott 
ikkombinat ieħor għandu jiġi kklasifikat bħala ATP.

Emenda 8
ARTIKOLU 1, PUNT 1 A (ġdid)

Artikolu 4, paragrafu 2, inċiż 2 (Direttiva 90/385/KEE)

(1a) Artikolu 4 (2), it-tieni inċiż hu mibdul 
b'dan li ġej:
-l-apparati magħmulin skond l-ordni 
mqiegħda fis-suq u mpoġġija għas-servizz 
pubbliku, jekk jissodisfaw il-
kondizzjonijiet stipulati fl-Anness 6 u jekk 
jiġu akkumpanjati mid-dikjarazzjoni 
msemmija f'dan l-anness, li għandha tiġi 
pprovduta bħala kopja fuq talba tal-
pazjent, li jkun faċilment identifikabbli.  
Bħala prinċipju, id-dikjarazzjoni tibqa' 
f'idejn it-tabib kuranti u għandha tkun 
aċċessibbli kull mument. Għandha wkoll 
tagħti l-identità tal-produttur b'mod ċar.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' protezzjoni tad-dejta għandu jkun possibbli li identità tal-pazjent tkun 
protetta permezz ta' kowd. 
Normalment il-pazjent ma tantx ikun jinteressah min hu l-produttur. Għalhekk jidher li jkun 
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sforz relattivament żejjed biex lil kull individwu tingħata spjegazzjoni biex jeħodha miegħu id-
dar.   Aktar jidher li jkun xieraq jekk it-tabib iżomm l-informazzjoni. Id-dikjarazzjoni għandha 
wkoll tagħti l-identità tal-produttur b'mod ċar. Jista' jkun hemm każijiet fejn l-isem ma jkunx 
biżżejjed. 

Emenda 9
ARTIKOLU 1, PUNT 3

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. Dan jista' jsir b'mezz 
elettroniku. Barra minn hekk ir-
rappreżentant awtorizzat għandu jkun 
disponibbli għal xi diffikultajiet li 
jinqalgħu. 

Ġustifikazzjoni

L-irwol tar-rappreżentant awtorizzat għandu jkun definit b'mod ċar kemm jista' jkun.

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

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

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

Ġustifikazzjoni

Softwer dijanjostiku biss għandu jiġi inkluż f'dan l-Artikolu u mhux is-softwer kollu. Iż-żieda 
tas-sentenza "għal finijiet mediċi" tista' twassal 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.
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Emenda 11
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (A) (I A) (ġdid)

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

(ia) Fl-aħħar ta' punt (a) din is-sentenza 
ġiet miżjuda:
"Il-lentijiet tal-kuntatt kollha se jitqiesu 
bħala apparat mediku skond din id-
Direttiva;"

Ġustifikazzjoni

Għandu jkun stabbilit b'mod ċar li l-lentijiet tal-kuntatt għandhom jiġu trattati bħala prodott 
mediku.

Emenda 12
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(**)[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.

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) ta' 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 tiegħu tkun 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.

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 taqbel ma' l-approċċ meħud fir-rapport Mikolasik 
dwar il-Prodotti mediċinali ta' terapija avvanzata. Għandhom jiġu kkunsidrati biss dawk il-
prodotti li jkun fihom tessuti u ċelluli mhux vijabbli b'azzjoni anċillari għal dik ta' l-apparat 
fuq il-ġisem uman bħala apparat mediku u għandhom jiġu assessjati kif meħtieġ. Kull prodott 
ikkombinat ieħor għandu jiġi kklasifikat bħala ATP.

Emenda 13
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (F) (IA) (ġdid)
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Artikolu 1, paragrafu 5, punt (d) (Direttiva 93/42/KEE)

(ia) Il-punt d huwa mibdul b'dan li ġej:
"(d) prodotti kosmetiċi fis-sens tad-
Direttiva 76/768/KEE. 
Id-dikjarazzjoni ta' l-iskop li ta l-
produttur hija kriterju essenzjali fit-teħid 
tad-deċiżjoni jekk prodott jaqax taħt id-
direttiva msemmija jew dik preżenti."

Ġustifikazzjoni

Fir-Renju unit u l-Ġermanja jeżistu interpretazzjonijiet differenti ta' l-Artikolu 1(5)(d) tad-
Direttiva 93/42/KEE fir-rigward tal-limiti bejn din id-direttiva u d-direttiva 76/768/KEE f'dak 
li għandu x'jaqsam ma' prodotti kosmetiċi. Sabiex l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea tkun 
uniformi, kjarifika hija neċessarja. L-iskop prinċipali tal-prodott għandu jkun jaqbel mal-
ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea fir-rigward tal-prodotti li jitqiesu fil-limiti. 

Emenda 14
ARTIKOLU 2, PUNT 1 (G)

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

(g) Paragrafu 6 huwa mħassar. (g)  Paragrafu 6 għandu jinbidel b'dan li 
ġej:
"6. Din id-Direttiva ma tapplikax għal 
tagħmir personali protettiv kopert mid-
Direttiva 89/686/KEE. Meta wieħed irid 
jiddeċiedi jekk prodott jaqa' taħt dik id-
Direttiva jew id-Direttiva preżenti, irid iqis 
b'mod partikulari l-għan ewlieni maħsub 
għall-prodott u l-mekkaniżmu ta' azzjoni 
rilevanti."

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 15
ARTIKOLU 2, PUNT 1 A (ġdid)

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

(1a) Fl-Artikolu 2, il-paragrafu li ġej hu 
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miżjud: 
"L-Istati Membri għandhom ukoll 
jieħdu l-passi kollha neċessarji biex 
jiżguraw li l-bejgħ ta' apparat mediku 
permezz ta' l-Internet, permezz tal-posta 
u permezz ta' mezzi alternattivi ta' 
distribuzzjoni ma jipperikolax is-saħħa u 
s-sikurezza tal-konsumaturi, u li jiġu 
rispettati d-dispożizzjonijiet kollha 
stipulati f'din id-Direttiva."

Ġustifikazzjoni

Emenda 16
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 bħala kopja fuq 
talba tal-pazjent li jkun identifikabbli 
b'mod ċar Bħala prinċipju, id-
dikjarazzjoni tibqa' f'idejn it-tabib kuranti 
u għandha tkun aċċessibbli kull mument. 
Għandha wkoll tagħti l-identità tal-
produttur b'mod ċar.

Ġustifikazzjoni

Għal raġunijiet ta' protezzjoni tad-dejta għandu jkun possibbli li identità tal-pazjent tkun 
protetta permezz ta' kowd. 
Normalment il-pazjent ma tantx ikun jinteressah min hu l-produttur. Għalhekk jidher li jkun 
sforz relattivament żejjed biex lil kull individwu tingħata spjegazzjoni biex jeħodha miegħu id-
dar.   Aktar jidher li jkun xieraq jekk it-tabib iżomm l-informazzjoni. Għandha wkoll tagħti l-
identità tal-produttur b'mod ċar. Jista' jkun hemm każijiet fejn l-isem ma jkunx biżżejjed. 

Emenda 17
ARTIKOLU 2, PUNT 4 (B)

Artikolu 11, paragrafu 14 , (Direttiva 93/42/KEE)
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(b) Il-paragrafu li ġej jiġi miżjud:
“14. Il-Kummissjoni tistà, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 7 
(2), tadotta l-miżuri li jippermettu li l-
istruzzjonijiet għall-użu jiġu pprovduti 
b’mezzi oħra..”

imħassar

Ġustifikazzjoni

Emenda 18
ARTIKOLU 2, PUNT 6

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

(d) l-applikazzjoni tar-regoli tal-
klassifikazzjoni ssuġġeriti fl-Anness IX
teħtieġ deċiżjoni dwar jekk prodott jaqax 
f’waħda mid-definizzjonijiet fl-Artikolu 1 
paragrafu 2, il-punti (a) sa (e),

(d) teħtieġ deċiżjoni dwar jekk prodott 
partikolari jaqax f’waħda mid-
definizzjonijiet fl-Artikolu 1 paragrafu 2, 
il-punti (a) sa (e). 

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet għandhom ikunu marbuta ma' prodotti partikolari individwalment, peress li l-
kategoriji tal-prodotti spiss ikunu komprensivi u fl-istess kategoriji tal-prodotti, il-prodotti 
individwali mhux dejjem ikollhom l-istess karatteristiċi jew dikjarazzjonijiet ta' l-iskop.

Emenda 19
ARTIKOLU 2, PUNT 6 A (ġdid)

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

(6a) Fl-Artikolu 13 (1) hi miżjuda s-
sentenza li ġejja fl-aħħar tal-paragrafu:
"Il-Kumitat imsemmi fl-Artikolu 7 huwa 
maħtur sal-31.12.2009."

Ġustifikazzjoni

Emenda 20
ARTIKOLU 2, PUNT 6 (B) (ġdid)
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Artikolu 13, paragrafu 1 a  (ġdid) (Direttiva 93/42/KE)

(6b) Fl-Artikolu 13 hu mdaħħal il-
paragrafu 1a:
(1a) Il-miżuri skond il-paragrafu 1 jagħtu 
r-riżultat ta' konsultazzjoni mal-produttur 
tal-prodott ikkonċernat u huma mmirati 
kemm lejn l-Istati Membri kif ukoll lejn il-
produttur. F'deċiżjonijiet bħal dawn il-
Kummissjoni għandha tqis il-perspettivi 
legali kollha (inklużi s-sentenzi ta' qrati 
nazzjonali), is-sikurezza u l-effiċjenza, il-
ġudizzju xjentifiku, il-valur mediku kif 
ukoll l-applikazzjoni tal-prodott sa dak il-
mument.  Jekk jidher li jkun xieraq 
għandha tintalab l-opinjoni indipendenti 
ta' l-esperti xjentifiċi.

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni tal-produttur hija, skond l-Artikolu 1 (2a) tad-Direttiva 93/42/KEE, parti 
integrali mid-definizzjoni ta' prodott mediku.  Kriterju ewlieni fit-teħid tad-deċiżjoni huwa li l-
produttur jiġi inkluż f'kull deċiżjoni li tittieħed.  Għaldaqstant il-produtturi għandu jkollhom 
il-possibilità li jiżguraw li jġibu każ ta' dan it-tip quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 
Inkella, fil-qafas ta' l-Artikolu 234 tat-Trattat UE, ikollhom jappellaw għall-Qorti Ewropea u 
jidħlu fi proċessi li jdumu s-snin .

Emenda 21
ARTIKOLU 2, PUNT 6 C (ġdid)

Artikolu 13, paragrafu 1 b  (ġdid) (Direttiva 93/42/KE)

(6b) Fl-Artikolu 13 hu mdaħħal il-
paragrafu 1b:
(1b) Jekk il-Kummissjoni tirċievi 
applikazzjoni ġustifikata minn Stat 
Membru skond Paragrafu 1(d) rigward 
prodott partikolari jew katregorija ta' 
prodott, din għandha tagħmel riċerka fis-
suq biex tistabbilixxi jekk jeżistux prodotti 
simili fis-suq intern.  Fuq din il-bażi 
għandha tittieħed deċiżjoni dwar il-
klassifikazzjoni ta' dawn il-prodotti skond 
il-proċedura msemmija fil-Paragrafu 1.

Ġustifikazzjoni

L-intenzjoni tal-produttur hija, skond l-Artikolu 1 (2a) tad-Direttiva 93/42/KEE, parti 
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integrali mid-definizzjoni ta' prodott mediku.  Kriterju ewlieni fit-teħid tad-deċiżjoni huwa li l-
produttur jiġi inkluż f'kull deċiżjoni li tittieħed.  Għaldaqstant il-produtturi għandu jkollhom 
il-possibilità li jiżguraw li jġibu każ ta' dan it-tip quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 
Inkella, fil-qafas ta' l-Artikolu 234 tat-Trattat UE, ikollhom jappellaw għall-Qorti Ewropea u 
jidħlu fi proċessi li jdumu s-snin . 

Emenda 22
ARTIKOLU 2, PUNT 6 D (ġdid)

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

(6d) Fl-Artikolu 13, il-paragrafu li ġej 1c 
hu miżjud:
"1c. L-Istati Membri se jirregolaw il-
bejgħ u d-distribuzzjoni tal-lentijiet tal-
kuntatt kollha fuq il-bażi ta' preskrizzjoni 
valida f'kwalunkwe post ta' bejgħ sabiex 
titħares 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."

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 jitwettaq b'kontroll tal-kwalità ġenerali 
tal-lentijiet.

Emenda 23
ARTIKOLU 2, PUNT 8

Artikolu 14a (Direttiva 93/42/KEE)

(8) L-Artikolu 14a jiġi emendat kif ġej:
(a) It-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 
jiġi emendat kif ġej:
(i) il-punt (a) jiġi sostitwit minn dan li ġej:
“(a) id-data relatata mar-reġistrazzjoni ta’ 
dawk li jimmanifatturaw u r-
rappreżentanti awtorizzati u l-apparati 
f’konformità ma’ l-Artikolu 14;”
(ii) il-punt (d) li ġej jiġi miżjud:
“(d) id-data relatata ma’ l-
investigazzjonijiet kliniċi msemmija fl-

(8) L-Artikolu 14a huwa mħassar
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Artikolu 15;”
(b) Il-paragrafu 3 jiġi sostitwit minn dan 
li ġej:
“3. Il-Kummissjoni għandha, 
f’konformità mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 7 (2), tadotta l-miżuri għall-
implimentazzjoni tal-paragrafi 1 u 2 ta’ 
dan l-Artikolu u b’mod partikolari l-iskop 
tad-data meħtieġa relatata ma’ l-
investigazzjonijiet kliniċi.”

Ġustifikazzjoni

Emenda 24
ANNESS I, PUNT 1 (A)

Anness I, taqsima 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 
għandhom jiġu kkunsidrati, fil-qasam tas-
softwer, il-prinċipji taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ l-
iżvilupp, il-ġestjoni tar-riskju, il-
validazzjoni u l-verifikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-espressjoni tal-validazzjoni għandha tinbidel biex jiġi evitat il-ġbir ta' dejta żejda.

Emenda 25
ANNESS I, PUNT 5 A (ġdid)

Anness 6, sezzjoni 2.1  (Direttiva 90/385/KEE)

(5a) Fl-Anness 6, Paragrafu 2.1. l-ewwel 
inċiż huwa mibdul b'dan li ġej:
"- id-dejta neċessarja għall-
identifikazzjoni tal-prodott konċernat kif 
ukoll il-prezz."

Ġustifikazzjoni

Permezz tad-dikjarazzjoni tal-prezz tiżdied it-trasparenza fil-proċess tal-provvista. 
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Emenda 26
ANNESS I, PUNT 5 B (ġdid)

Anness 6, sezzjoni 2.1  (Direttiva 90/385/KEE)

(5a) Fl-Anness 6, Paragrafu 2.1. ir-raba' 
inċiż huwa mibdul b'dan li ġej:
"- il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott li 
joħorġu mill-preskrizzjoni bil-miktub." 

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 1 (d) jgħid li l-preskrizzjoni msemmija hawn fuq (għall-apparati magħmulin skond 
l-ordni) tista' tinħareġ minn kwalunkwe persuna, li tkun awtorizzata tagħmel dan fuq il-bażi 
tal-kwalifikazzjoni professjonali tagħha. Kontrarju għal dan, ir-raba' inċiż ta' l-Anness 2.1. 
jitkellem dwar preskrizzjonijiet maħruġa minn tobba biss. Din il-kuntradizzjoni għandha 
titneħħa.

Emenda 27
ANNESS I, PUNT 5 C (ġdid)

Anness 6, sezzjoni 3a  (ġdida) (Direttiva 90/385/KEE)

(5c) Fl-Anness 6 hu miżjud il-paragrafu li 
ġej:
"3a. L-informazzjoni li tinstab fid-
dikjarazzjonijiet ikkonċernati minn dan l-
anness għandha tinżamm għal perjodu ta' 
mhux inqas minn ħames snin mid-data 
tal-manifattura.."

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda każ magħruf fejn kien jeħtieġ li l-informazzjoni kellha tinżamm għal aktar 
minn ħames snin. Għal din ir-raġuni l-piż li żdied fuq il-produttur ta' apparati magħmulin 
skond l-ordni, minħabba kif inhu fformulat it-test fil-mument, jidher li huwa sproporzjonat.

Emenda 28
ANNESS II, PUNT 1 (A)

Anness I, taqsima 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 

1. L-apparati għandhom jiġu ddisinjati u 
mmanifatturati b’tali mod li, meta jiġu 
użati fil-kundizzjonijiet u għall-finijiet 
maħsuba meta jitqies, b'mod partikulari, 
jekk l-apparat huwa maħsub għal użu 
professjonali jew le, dawn m’għandhomx 
jikkompromettu l-kundizzjoni klinika jew 
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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.

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 riskju
aċċettabbli meta mqabbel mal-benefiċċji 
għall-pazjent u huwa kompatibbli ma’ 
livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa u s-
sigurtà. Il-manifattur se jevalwa u 
jnaqqas ir-riskji potenzjali maħluqa mill-
iżbalji ta' l-utent minħabba l-karatteristiċi 
ergonomiċi ta' l-ambjent ta' l-utent
maħsub tiegħu.

Ġustifikazzjoni

Meta jirriferi għall-"edukazzjoni u t-taħriġ", it-test attwali jista' jiġi interpretat b'mod 
differenti fi Stati Membri varji u jista' jwassal għal inċertezzi legali. Il-verżjoni attwali tad-
direttiva tesiġi t-twettiq ta' analiżi interna tar-riskji tad-disinn tal-prodott, li jesiġi li jkun 
żgurat li l-ergonomija ta' l-apparat speċifiku tkun adattata għall-għan li għalih huwa maħsub, 
b'mod partikulari meta apparati bħal dawn huma maħsuba għall-użu mhux professjonali.

Emenda 29
ANNESS II, PUNT 1 (A) A (ġdid)

Anness I, taqsima 6a (ġdida) (Direttiva 93/42/KEE)

(aa) Hu mdaħħal il-paragrafu 6a li ġej:
"6a. Il-produtturi jew dawk li jkunu 
awtorizzati għandhom jiddikjaraw il-
prodotti tagħhom b'mod uniformi fir-
rigward ta' l-ipproċessar mill-ġdid 
tagħhom fl-Unjoni Ewropea kollha."

Ġustifikazzjoni

Is-sitwazzjoni fejn prodott ikun fl-istess ħin iddikjarat fi Stat Membru bħala wieħed li  "jintuża  
darba" u fi Stat Membru ieħor li "jintuża diversi drabi" għandha tispiċċa.

Emenda 30
ANNESS II, PUNT 1 (B)

Anness I, taqsima 7.4 (Direttiva 93/42/KEE)
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(b) 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.

(b) 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 
tad-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
l-għan 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 
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 

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-għan maħsub ta’ l-apparat, jitlob opinjoni 
xjentifika mill-EMEA dwar il-kwalità u s-
sigurtà tas-sustanza. Meta tippubblika l-
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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.

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

Ġustifikazzjoni

Emenda 31
ANNESS II, PUNT 1 (C)

Anness I, taqsima 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 Avvanzati (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 

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 Avvanzati (KE) Nru 726/2004] u 
li l-parti ċellulari jew tat-tessut tiegħu 
tkun fiha biss tessuti jew ċelluli mhux 
vijabbli u li hu probabbli li jaħdem fuq il-
ġisem b’azzjoni anċillari għal dik ta’ l-
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b’analoġija mal-metodi speċifikati fir-
Regolament KE Nru. […] [dwar it-
Terapiji Avanzati u jemenda r-
Regolament (KE) Nru 726/2004].

apparat, il-kwalità, is-sigurtà u l-utilità tal-
prodott għandhom jiġu vverifikati 
b’analoġija mal-metodi speċifikati fl-Aness 
I, parti IV, punt 5 tad-Direttiva 
2001/83/KE kif l-aħħar emendata.

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

Ġustifikazzjoni

Emenda 32
ANNESS II, PUNT 1 (E)

Anness I, taqsima 12.1a (Direttiva 93/42/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 
għandhom jiġu kkunsidrati, fil-qasam 
tas-softwer, il-prinċipji taċ-ċiklu tal-ħajja 
ta’ l-iżvilupp, il-ġestjoni tar-riskju, il-
validazzjoni u l-verifikazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-espressjoni tal-validazzjoni għandha tinbidel biex jiġi evitat il-ġbir ta' dejta żejda.

Emenda 33
ANNESS II, PUNT 1 (F)

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

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

13.1 Kull apparat għandu jkollu mehmuż l-
informazzjoni meħtieġa sabiex jintuża 
mingħajr periklu u kif maħsub, waqt li 
jitqies it-taħriġ u l-għarfien ta' l-utenti 
potenzjali, u biex jiġi identifikat il-
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jiġi identifikat dak li jimmanifattura. manifattur.

Ġustifikazzjoni

Għandha tkun hemm il-possibilità li tingħata informazzjoni għall-użu mingħajr periklu u 
xieraw ta' apparat mediku minn professjonisti permezz ta' mezzi moderni tal-komunikazzjoni 
(eż., tikkettar elettroniku (e-labelling)). Il-paragrafu 14 ġdid fl-artikolu 11 għandu jitħassar u 
t-taqsima 13.1 ta' l-Anness I għandha għalhekk tiġi emendata.

Emenda 34
ANNESS II, PUNT 1 (F A) (ġdid)

Anness I, taqsima 13.1, paragrafi 3 u 4 (Direttiva 93/42/KEE)

(fa) Fit-taqsima 13.1, it-tielet u r-raba' 
paragrafi jiġu sostitwiti minn dan li ġej: 
"Għal dak li għandhom x'jaqsmu l-
prattikalità u x-xerqien ta' l-informazzjoni 
meħtieġa biex l-apparat jintuża mingħajr 
periklu, din trid tiġi ppreżentata fuq l-
apparat innifsu u/jew fuq il-pakkett ta' 
kull prodott jew, meta jkun xieraq, fuq l-
ippakkjar għall-bejgħ. Jekk l-ippakkjar 
individwali ta' kull unità tal-prodott 
mhuwiex prattiku, l-informazzjoni trid tiġi 
ppreżentata u mehmuża ma' wieħed jew 
iktar mill-apparat.

Istruzzjonijiet għall-użu jridu jingħataw 
ma' kull apparat permezz ta' sistema 
moderna ta' preżentazzjoni ta' l-
informazzjoni. Il-preżentazzjoni ta' l-
istruzzjonijiet għall-użu b'mezzi oħrajn 
barra l-karta tista' tiġi kkunsidrata biss 
għal apparat mediku li huwa maħsub 
għall-użu ta' professjonist fil-kura tas-
saħħa f'faċilitajiet għall-kura tas-saħħa. 
F'każ bħal dan, il-manifattur irid jagħti l-
opportunità lill-faċilitajiet għall-kura tas-
saħħa li jitolbu f'ħin waqtu l-
informazzjoni ppreżentata fuq karta. 

Bħala eċċezzjoni, l-ebda istruzzjonijiet 
għall-użu m'huma meħtieġa għall-
apparati fil-Klassi I jew IIa jekk dawn 
jistgħu jintużaw mingħajr periklu 
mingħajr istruzzjonijiet."
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Ġustifikazzjoni

Għandha tkun hemm il-possibilità li tingħata informazzjoni għall-użu mingħajr periklu u 
xieraq ta' apparat mediku minn professjonisti permezz ta' mezzi moderni tal-komunikazzjoni 
(eż., tikkettar elettroniku (e-labelling)). Il-paragrafu 14 ġdid fl-artikolu 11 għandu jitħassar u 
t-taqsima 13.1 ta' l-Anness I għandha għalhekk tiġi emendata.

Emenda 35
ANNESS II, PUNT 1 (G) (II)

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

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

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

Ġustifikazzjoni

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

Emenda 36
ANNESS II, PUNT 7 (A)

Anness VII, taqsima 2 (Direttiva 93/42/KEE)

2. Dak li jimmanifattura għandu jipprepara 
d-dokumentazzjoni teknika deskritta fis-
Sezzjoni 3. Dak li jimmanifattura jew ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit 
fil-Komunità għandu jagħmel din id-
dokumentazzjoni inkluża d-dikjarazzjoni 
tal-konformità, disponibbli għall-
awtoritajiet nazzjonali għall-finijiet ta’ l-
ispezzjoni għal perjodu ta’ l-inqas 
ekwivalenti għal tul il-ħajja maħsuba tal-
prodott kif iddefinit minn dak li 
jimmanifattura iżda mhux inqas minn 
ħames snin mid-data tal-manifattura. 

2. Dak li jimmanifattura għandu jipprepara 
d-dokumentazzjoni teknika deskritta fis-
Sezzjoni 3. Dak li jimmanifattura jew ir-
rappreżentant awtorizzat tiegħu stabbilit 
fil-Komunità jew l-importatur għandu 
jagħmel din id-dokumentazzjoni inkluża d-
dikjarazzjoni tal-konformità, disponibbli 
għall-awtoritajiet nazzjonali għall-finijiet 
ta’ l-ispezzjoni għal perjodu ta’ mhux inqas 
minn ħames snin mid-data tal-manifattura.” 

Ġustifikazzjoni

Biex tiġi evitata l-burokrazija għandu jkun hemm il-possibilità li l-importatur ikun jista' 
jżomm id-dokumenti neċessarji. It-tieni parti tittratta dwar allinjament ma' l-Emenda 2, li 
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wkoll għandha tnaqqas il-burokrazija fil-każ ta' importaturi medji..

Emenda 37
ANNESS II, PUNT 8 (A A) (ġdid)

Anness VIII, sezzjoni 2.1 (Direttiva 93/42/KEE)

(aa) Il-Paragrafu 2.1, ir-raba' inċiż hu 
mibdul b'dan li ġej:
"- il-karatteristiċi speċifiċi tal-prodott li 
joħorġu mill-preskrizzjoni."  

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 1 (d) jgħid li l-preskrizzjoni msemmija hawn fuq (għall-apparati magħmulin skond 
l-ordni) tista' tinħareġ minn kwalunkwe persuna, li tkun awtorizzata tagħmel dan fuq il-bażi 
tal-kwalifikazzjoni professjonali tagħha. Kontrarju għal dan, ir-raba' inċiż ta' l-Anness 2.1. 
jitkellem dwar preskrizzjonijiet maħruġa minn tobba biss. Din il-kuntradizzjoni għandha 
titneħħa.

Emenda 38
ANNESS II, PUNT 8 (D)

Anness VIII, sezzjoni 4 (Direttiva 93/42/KEE)

4. L-informazzjoni li tinstab fid-
dikjarazzjonijiet ikkonċernati minn dan l-
Anness għandha tinżamm għal perjodu ta’ 
l-inqas ekwivalenti għal tul il-ħajja 
maħsuba tal-prodott kif iddefinit minn 
dak li jimmanifattura iżda mhux inqas 
minn ħames snin mid-data tal-manifattura. 

4. L-informazzjoni li tinstab fid-
dikjarazzjonijiet ikkonċernati minn dan l-
Anness għandha tinżamm għal perjodu ta’ 
mhux inqas minn ħames snin mid-data tal-
manifattura.

Ġustifikazzjoni

M'hemm l-ebda każ magħruf fejn kien jeħtieġ li l-informazzjoni kellha tinżamm għal aktar 
minn ħames snin. Għal din ir-raġuni l-piż li żdied fuq il-produttur ta' apparati magħmulin 
skond l-ordni, minħabba kif inhu fformulat it-test fil-mument, jidher li huwa sproporzjonat.

Emenda 39
ANNESS II, PUNT 8 (E)

Anness VIII, sezzjoni 5, paragrafu ta' introduzzjoni (Direttiva 93/42/KEE)

5. Għall-apparati magħmulin skond l-ordni, 
dak li jimmanifattura għandu jieħu r-
responsabbiltà li jistabbilixxi u jaġġorna 
proċedura sistematika li tirrevedi l-

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

produzzjoni u jimplimenta mezzi adattati 
biex tiġi applikata kull azzjoni korrettiva 
meħtieġa. Din ir-responsabbiltà għandha 
tinkludi obbligu għal dak li jimmanifattura 
sabiex jgħarraf lill-awtoritajiet kompetenti 
bl-inċidenti li ġejjin, il-każijiet fejn kważi 
seħħ inċident u l-azzjoni korrettiva 
korrispondenti, immedjatament malli jsir 
jaf bihom:

Ġustifikazzjoni

Emenda 40
ANNESS II, PUNT 9 (B)

Anness IX, kapitolu II, taqsima 2.6 (Direttiva 93/42/KEE)

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

2.6. Fil-kalkolu tal-perjodu msemmi fit-
Taqsima 1.1, tal-kapitolu I, użu kontinwu 
jfisser użu reali bla interruzzjoni ta’ l-
apparat għall-għan maħsub. Madankollu, 
fejn l-użu ta' apparat jitwaqqaf sabiex l-
apparat jinbidel immedjatament bl-istess 
apparat jew wieħed identiku dan għandu 
jiġi kkunsidrat bħala estensjoni ta' l-użu ta' 
l-apparat sakemm jista' jintwera li s-
sostitut jelimina r-riskji li jeżistu fl-użu 
kontinwu ta' l-apparat.

Ġustifikazzjoni

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



PR\615942MT.doc 27/28 PE 371.745v01-00

MT

NOTA SPJEGATTIVA

Il-proposta magħmula mill-Kummissjoni għar-revisjoni tad-Direttivi 93/42/KEE dwar 
prodotti mediċi, 90/385/KEE dwar apparati mediċi impjantabbli attivi kif ukoll għall-
allinjament tad-direttiva 98/79/KE bħala prinċipju hija milqugħa b'sodisfazzjon kbir 
Madankollu, permezz ta' kunsiderazzjoni aktar mill-qrid irriżultaw xi nuqqasijiet li, kif 
spjegat fir-rapport li ġej, għandhom jitneħħew. Il-punti prinċipali fil-qosor: 

1. Il-limitu fir-rigward ta' direttivi oħra

Sabiex l-awtoritajiet japplikaw id-direttiva mingħajr intoppi u burokrazija żejda, hemm bżonn 
li immedjatament ikun hemm limitu ċar fil-konfront ta' liġijiet oħra kif ukoll definizzjoni ċara 
tal-prodott mediku. B'mod partikulari għandu jkun hemm mill-inqas kemm jista' jkun każijiet 
fejn prodotti kosmetiċi, mediċini jew 'Advanced Therapies' jaqgħu taħt l-istess direttivi. Dan 
kien ġie ċċarat permezz ta' diversi emendi. Għandu jiġi enfasizzat li l-prodotti kollha li jkun 
fihom it-tessut uman m'għandhomx ikunu koperti mid-direttiva dwar il-prodotti mediċi. Fi 
ftehim ma' dawk responsabbli għad-direttiva dwar l-"Advanced therapies", il-partijiet relattivi 
tneħħew mill-proposta tad-direttiva u se jkunu jaqgħu biss fil-kamp ta' applikazzjoni tad-
direttiva dwar l-"Advanced Therapies".

2. Kriterji ċari dwar id-deċiżjoni għall-klassifikazzjoni tal-prodotti

L-awtoritajiet m'għandux ikollhom problemi biex jikklassifikaw skond id-direttiva relattiva 
kull prodott partikolari. Għalhekk huwa xieraq li titfassal lista b'istruzzjonijiet dwar il-prodotti 
individwali bħala anness mad-Direttiva 93/42/KEE, li bis-saħħa tagħha l-klassifikazzjoni 
kumplessa tkun tista' ssir aktar faċli u anqas burokratika.

3. Ċertezza tal-liġi

Mill-proposta tal-Kummissjoni jirriżulta nuqqas ta' ċertezza tal-liġi.  Għaldaqstant għandu 
jkun iċċarat fil-futur, li l-produtturi jkunu involuti fid-deċiżjonijiet dwar il-klassifikazzjoni tal-
prodotti, kif ukoll, għandu jkun żgurat li jkun hemm possibilità ta' azzjoni legali diretta 
quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja . 
Permezz ta' dan proċessi li jdumu s-snin quddiem il-qrati nazzjonali sabiex tintervjeni l-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja jsiru superfluwi.

4. L-ipproċessar mill-ġdid

L-ewwelnett għandu jiġi stabbilit, li l-kwistjoni jekk l-ipproċessar mill-ġdid ta' prodotti 
mediċi huwiex permess bħala prinċipju, tibqa' regolata mill-pajjiż individwali, kif inhu xieraq. 
Madanakollu għall-każ ta' l-ipproċessar mill-ġdid għandu jkun hemm standards Ewropej 
uniformi. Barra minn hekk, produtturi partikolari m'għandhomx jiddikjaraw l-istess prodott fi 
Stat wieħed bħala prodott li "jintuża darba" u fi Stat ieħor bħala prodott "li jintuża diversi 
drabi".  Id-deskrizzjoni għandha tkun uniformi fil-ġejjieni. 

5. Tnaqqis fil-burokrazija



PE 371.745v01-00 28/28 PR\615942MT.doc

MT

Jidher li huwa improtanti ħafna li bix-xogħol ġdid li din il-proċedura tinvolvi, jiġi evitat li 
tiżdied il-burokrazija. Għalhekk jidher li f'diversi oqsma għandhom isiru interventi ta' 
korrezzjoni.
Huwa ċertament suffiċjenti jekk il-produttur jibqa' jżomm l-informazzjoni għall-ispezzjoni 
mill-awtoritajiet għal tul ta' ħames snin. S'issa, fil-każ ta' prodotti aktar qodma, l-ispezzjoni ta' 
l-informazzjoni prattikament ma kinitx neċessarja. 
Id-dħul ta' proċedura sistematika fil-każ ta' apparati magħmulin skond l-ordni għandha tkun 
valida biss f'dawk il-każijiet fejn il-miżuri korrispondenti ma jkunux parti minn terapija 
medika.
Bl-istess mod, id-dikjarazzjoni ta' konformità għandha tibqa' bħala prinċipju f'idejn it-tabib 
għaliex jekk tkun f'idejn il-pazjent aktar faċli li tintilef. 


