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Abbrevjazzjonijiet u termini
L-ispjegazzjonijiet li ġejjin huma maħsuba biex jgħinu lill-qarrej mhux espert u mhumiex definizzjonijiet
legali. Għal tal-aħħar, jekk jogħġbok ikkonsulta d-Direttiva 98/79/KE jew leġiżlazzjoni rilevanti oħra.
-

rappreżentant awtorizzat – organizzazzjoni li legalment tirrappreżenta manifattur fl-UE, meta
l-manifattur ikun ibbażat barra mill-UE;
markatura CE – is-simbolu “CE” immarkat fuq il-prodott, li juri li l-prodott jissodisfa r-rekwiżiti
applikabbli tal-UE;
awtorità kompetenti – korp tal-gvern li jimplimenta u li jinforza l-leġiżlazzjoni, f’dan il-każ filqasam tal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro;
distributur – persuna fiżika jew ġuridika li tagħmel l-apparati disponibbli fl-Unjoni, u li mhijiex
il-manifattur jew l-importatur;
importatur – persuna fiżika jew ġuridika li timporta apparati fl-UE minn barra l-Unjoni;
IVD – apparat mediku dijanjostiku in vitro, apparat mediku maħsub mill-manifattur għalleżami in vitro ta’ kampjuni derivati mill-ġisem tal-bniedem għal skop mediku;
manifattur – persuna fiżika jew ġuridika responsabbli għall-produzzjoni, għall-ippakkjar u għattikkettar tal-apparat qabel ma jitqiegħed fis-suq f’isimha stess;
korp notifikat – organizzazzjoni li toħroġ ċertifikati lill-manifatturi, li juru li l-manifattur
issodisfa ċerti rekwiżiti legali;
awtotest – apparat maħsub mill-manifattur biex jintuża minn persuni mhux esperti f’ambjent
domestiku.

Għal-leġġibbiltà, it-terminu “testijiet għall-COVID-19” f’dan id-dokument jirreferi għal apparati mediċi
dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor. It-terminu “apparat”
jintuża bħala taqsira għal apparat mediku dijanjostiku in vitro .
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Tipi ta’ testijiet
1. X’inhi d-differenza bejn apparat mediku u
apparat mediku dijanjostiku in vitro?
Apparat mediku huwa apparat maħsub mill-manifattur tiegħu għal skop mediku, bħat-trattament talmard, it-tnaqqis ta’ diżabbiltà jew l-investigazzjoni ta’ proċess fiżjoloġiku1. Stent tal-qalb, magna tarraġġi-X jew prosteżi tar-riġlejn huma apparati mediċi. Dawn huma regolati fil-livell tal-UE minn żewġ
biċċiet ta’ leġiżlazzjoni: Id-Direttiva 90/385/KEE dwar l-apparati mediċi impjantabbli (eż. pacemakers)
u d- Direttiva 93/42/KEE dwar apparati mediċi oħra (eż. l-istents tal-qalb jew il-magni tar-raġġi-X). IdDirettivi għandhom jiġu sostitwiti bir-Regolament (UE) 2017/745 mill-21 ta’ Mejju 2021.
Apparat mediku dijanjostiku in vitro huwa subtip ta’ apparat mediku maħsub speċifikament għalleżami ta’ kampjuni li jiġu mill-ġisem tal-bniedem għal skop mediku, eż. biex tingħata dijanjożi jew biex
jiġi mmonitorjat it-trattament2. B’kuntrast għall-eżempji ta’ apparati mediċi fil-paragrafu preċedenti,
dawn mhumiex maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-pazjent direttament iżda pjuttost biex jiġu f’kuntatt
ma’ kampjuni li jkunu ġejjin mill-pazjent (bħad-demm jew l-urina) jew biex tiġi analizzata d-data li tkun
ġejja minn kampjun. L-apparat mediku dijanjostiku in vitro huwa regolat b’liġi tal-UE ddedikata
apposta: Id-Direttiva 98/79/KE (u mis-26 ta’ Mejju 2022, ir-Regolament (UE) 2017/746, ara lMistoqsija 6 u l-Mistoqsija 13). Apparat mediku dijanjostiku in vitro jrid ikollu indikazzjoni li huwa
għall-użu in vitro3 fuq it-tikketta tiegħu, li tiddistingwih minn apparat mediku.
Dan id-dokument jirreferi għat-tqegħid fis-suq ta’ testijiet dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19 skont idDirettiva 98/79/KE, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.

2. X’tipi ta’ testijiet hemm għall-COVID-19?
B’mod ġenerali hemm żewġ tipi ta’ testijiet dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19 imwettqa fuq kampjuni
mill-ġisem tal-bniedem f’termini tar-raġunament xjentifiku: dawk li jidentifikaw il-virus SARS-CoV-2 (eż.
it-testijiet RT-PCR4 li jidentifikaw il-materjal ġenetiku virali, jew it-testijiet tal-antiġeni li jidentifikaw il-

1

Ara l-Artikolu 1(2)(a) tad-Direttiva 93/42/KEE jew l-Artikolu 1(2)(a) tad-Direttiva 98/79/KE għal definizzjoni
sħiħa.
2
Ara l-Artikolu 1(2)(b) tad-Direttiva 98/79/KE għal definizzjoni sħiħa.
3
Pereżempju, simbolu “IVD”, kif imsemmi fl-istandard EN ISO 15223-1:2016 Apparati mediċi - Simboli li
għandhom jintużaw ma’ tikketti tal-apparati mediċi, tikkettar u informazzjoni li għandhom jiġu pprovduti Parti 1: Rekwiżiti ġenerali (ISO 15223-1:2016, Verżjoni kkoreġuta 2017-03), armonizzati (ĠU L 090I, il25 ta’ Marzu 2020)
4
Traskrizzjoni inversa u reazzjoni katina bil-polimerażi
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proteina virali) u dawk li jidentifikaw ir-rispons immuni tal-ġisem tal-bniedem għall-infezzjoni (eż. ittestijiet tal-antikorpi).5
It-testijiet jistgħu wkoll jiġu kklassifikati ulterjorment skont:
-

l-utent maħsub (professjonist fil-kura tas-saħħa vs utent mhux espert, tal-aħħar jissejħu
awtotestijiet);
it-tip ta’ teknoloġija (testijiet awtomatizzati, manwali, jew rapidi li mhumiex awtomatizzati u
ddisinjati biex jagħtu riżultat rapidu);
il-post tal-ittestjar (mibgħut lil laboratorju jew imwettaq qrib il-pazjent, dawn tal-aħħar
jissejħu wkoll testijiet qrib il-pazjent).

Aktar informazzjoni hija disponibbli fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Linji Gwida dwar it-testijiet
dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19 u l-prestazzjoni tagħhom6.
Il-manifattur jista’ jkollu l-intenzjoni li t-test tiegħu jkollu skop mediku (eż. dijanjożi tal-COVID-19).
F’dan il-każ jissejħu apparati mediċi dijanjostiċi in vitro u jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva
98/79/KE6 (ara l-Mistoqsija 6) u jridu jiġu mmarkati bil-markatura CE skont dik id-Direttiva qabel ma
jitqiegħdu fis-suq. Jekk il-manifattur ikollu l-intenzjoni li t-test tiegħu jkollu skop mhux mediku bħarriċerka, dik id-Direttiva ma tapplikax (ara l-Mistoqsija 4).
Hemm ukoll testijiet li jsiru direttament fuq il-pazjenti minflok fuq kampjuni, bħall-iscans tattomografija kompjuterizzata (CT scans). Tali apparati mediċi ma jaqgħux taħt id-definizzjoni ta’
dijanjostiċi in vitro u huma koperti minn leġiżlazzjoni separata ddedikata tal-UE (idDirettiva 93/42/KEE). Dawn mhumiex koperti f’dan id-dokument.

3. X’inhuma t-testijiet interni/żviluppati fil-laboratorju?
It-testijiet interni, jew it-testijiet żviluppati fil-laboratorju, huma apparati mmanifatturati u użati flistess istituzzjoni tas-saħħa, mingħajr ma jiġu ttrasferiti lil entità ġuridika oħra7. Dawn ma jitqisux li
tqiegħdu fis-suq u huma eżentati mir-rekwiżiti tad-Direttiva 98/79/KE dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi
in vitro . Madankollu, dawn jistgħu jkunu soġġetti għal rekwiżiti nazzjonali8.
Dawn huma distinti minn apparati għall-użu fir-riċerka biss, li huma wkoll barra mill-kamp ta’
applikazzjoni tad-Direttiva 98/79/KE.

5

Ara wkoll l-informazzjoni miċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard hawnhekk:
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/latest-evidence/diagnostic-testing
6
ĠU C 122I, 15.4.2020, p. 1-7.
7
Ara l-Artikolu 1(5) tad-Direttiva 98/79/KE.
8
Pereżempju, il-leġiżlazzjoni nazzjonali tista’ tirrikjedi li t-testijiet interni jissodisfaw ir-rekwiżiti essenzjali.
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4. X’inhuma t-testijiet għall-użu fir-riċerka biss (RUO) fil-kuntest tal-COVID19?
B’mod ġenerali, il-prodotti għall-użu fir-riċerka biss (RUO) huma barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tadDirettiva 98/79/KE dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro minħabba li jitqiegħdu fis-suq mingħajr
skop mediku maħsub. It-testijiet RUO jistgħu jintużaw eż. għall-istudju tad-distribuzzjoni ta’ antikorpi
fil-popolazzjoni jew għall-iżvilupp ta’ mediċini ġodda, iżda mhux għal skopijiet mediċi bħad-dijanjożi
tal-COVID-19 jew it-teħid ta’ deċiżjonijiet ta’ trattament għal pazjent. Ir-rekwiżiti tadDirettiva 98/79/KE ma japplikawx għal tali użi ta’ riċerka.
L-informazzjoni tal-manifattur li takkumpanja l-prodotti RUO trid tiddikjara b’mod espliċitu li qegħdin
għal għanijiet ta’ riċerka biss, u ma jridx ikollhom struzzjonijiet dwar id-dijanjożi jew użu mediku ieħor,
li huma kontradittorji għall-iskop tal-użu fir-riċerka biss.

5. Hemm bażi tad-data tal-UE li tipprovdi ħarsa ġenerali lejn it-testijiet għallCOVID-19?
Bħalissa, ma hemm l-ebda bażi tad-data pubblika eżawrjenti tal-UE ta’ apparati mediċi dijanjostiċi in
vitro bil-markatura CE fis-suq fl-Istati Membri tal-UE.
Madankollu, bħala parti mill-isforzi tal-UE biex tipprovdi gwida dwar l-użu tat-testijiet tal-coronavirus,
iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni ħoloq bażi tad-data tal-apparati dijanjostiċi in vitro u
tal-metodi ta’ ttestjar għall-COVID-19 li tiġbor informazzjoni dwar it-testijiet disponibbli f’post wieħed.
Il-bażi tad-data fiha informazzjoni disponibbli għall-pubbliku dwar l-apparati, inklużi elementi ta’
prestazzjoni, u ġabra ta’ letteratura xjentifika rilevanti. Tiġi aġġornata b’mod regolari.
Ma tinkludix dokumentazzjoni teknika tal-manifattur, li mhijiex disponibbli għall-pubbliku.
Għalkemm mhijiex bażi tad-data tal-UE, il-paġna ġestita mill-Fondazzjoni għal Dijanjostika Ġdida
Innovattiva telenka informazzjoni dwar it-testijiet għall-COVID-19 madwar id-dinja.
Dawn il-bażijiet tad-data ma jirrappreżentawx lista ta’ apparati approvati jew awtorizzati għall-użu
mill-Kummissjoni Ewropea jew mill-awtoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri. Ma hemm l-ebda sistema
ċentrali ta’ approvazzjoni jew ta’ awtorizzazzjoni għal apparati mediċi dijanjostiċi in vitro fl-UE (ara
wkoll il-Mistoqsija 8).

Qafas ġuridiku
għall-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19
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6. X’inhu l-qafas ġuridiku fl-UE għat-testijiet dijanjostiċi in vitro
bi skop mediku għall-COVID-19?
It-testijiet għall-COVID-19 li huma maħsuba mill-manifattur għall-eżami in vitro ta’ kampjuni derivati
mill-ġisem tal-bniedem, bi skop mediku maħsub, huma apparati mediċi dijanjostiċi in vitro (IVDs). Illeġiżlazzjoni applikabbli bħalissa fl-UE għal prodotti bħal dawn hija d-Direttiva 98/79/KE (ara lMistoqsijiet 3 u 4 għal xi eċċezzjonijiet). Id-Direttiva tispeċifika liema skopijiet maħsuba tkopri9. Irrekwiżiti stabbiliti fid-Direttiva huma ta’ natura ġenerali (ara wkoll il-Mistoqsija 7 u l-Mistoqsija 23).
Introduzzjoni tista’ tinstab fil-Gwida tas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-apparati mediċi, lapparati mediċi attivi impjantabbli u l-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro fil-kuntest tal-COVID-19.
Id-Direttiva se tiġi sostitwita dalwaqt bir-Regolament (UE) Nru 2017/746 dwar apparati mediċi
dijanjostiċi in vitro. Ir-Regolament se japplika mis-26 ta’ Mejju 2022, iżda l-IVDs li jikkonformaw miegħu
diġà jistgħu jitqiegħdu fis-suq fuq bażi volontarja. Jekk jogħġbok innota li, kif qegħdin fil-perjodu ta’
tranżizzjoni, għadhom ma ġewx stabbiliti l-istrutturi kollha previsti mir-Regolament u dan jista’
jaffettwa l-possibbiltà li l-apparati jitqiegħdu fis-suq skont dan il-qafas (pereżempju, minn Jannar 2021,
il-bordijiet ta’ esperti u l-laboratorji ta’ referenza tal-UE għadhom mhumiex fis-seħħ). Ara lMistoqsija 13 għal aktar informazzjoni dwar ir-Regolament.
Dan id-dokument jirreferi għat-tqegħid fis-suq ta’ testijiet dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19 skont idDirettiva 98/79/KE, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.

7. X’inhuma l-proċeduri għat-tqegħid fis-suq tal-UE ta’
apparati mediċi dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19?
Fil-qosor, it-tipi kollha ta’ IVDs għall-COVID-19 deskritti fil-Mistoqsija 2, sakemm jissodisfaw iddefinizzjoni fl-Artikolu 1(2)(b) tad-Direttiva 98/79/KE, irid ikollhom il-markatura CE bħala prova talkonformità tagħhom mar-rekwiżiti applikabbli tad-Direttiva 98/79/KE biex jitqiegħdu fis-suq tal-UE.
Hija r-responsabbiltà tal-manifattur li jwaħħal il-markatura CE fuq dan it-tip ta’ prodott.
Qabel ma titwaħħal il-markatura CE, il-manifattur irid l-ewwel jivverifika l-konformità tal-apparat marrekwiżiti legali, u jħejji d-dokumentazzjoni teknika b’evidenza dwar is-sikurezza u l-prestazzjoni talapparat. Dan irid ikopri firxa wiesgħa ta’ elementi stipulati mid-Direttiva 98/79/KE10, bħal deskrizzjoni
ġenerali tal-prodott, id-dokumentazzjoni tas-sistema ta’ kwalità, informazzjoni dettaljata dwar iddisinn, ir-riżultati ta’ analiżi tar-riskju, data adegwata dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni, studji dwar
l-istabbiltà, tikketti, struzzjonijiet għall-użu eċċ.

9

Ara l-Artikolu 1(2) tad-Direttiva 98/79/KE għal definizzjoni ta’ apparat mediku dijanjostiku in vitro u għal
speċifikazzjoni ulterjuri tal-iskopijiet maħsuba koperti.
10
Ara l-Anness III (3) tad-Direttiva 98/79/KE.
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Il-manifattur irid japplika proċeduri speċifiċi ta’ valutazzjoni tal-konformità biex l-apparat jitqiegħed
fis-suq. Il-proċeduri applikabbli jiddependu mit-tip ta’ apparat u huma deskritti fl-Artikolu 9 tadDirettiva 98/79/KE.
Għall-IVDs għall-COVID-19, il-proċeduri jiddependu fuq l-utent maħsub. Dawn huma differenti għattestijiet għall-użu professjonali, li huma maħsuba biex jintużaw minn professjonisti fil-kura tas-saħħa,
u għall-awtotestijiet li huma maħsuba biex jintużaw minn persuni mhux esperti.




Għal apparat għall-COVID-19 li huwa maħsub biex jintuża minn professjonisti, il-manifattur irid
ifassal id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-KE. Imbagħad, jista’ jwaħħal il-markatura CE malapparat u jqiegħdu fis-suq (dawn it-testijiet spiss jissejħu testijiet “awtodikjarati”, għalkemm
dan it-terminu mhuwiex imsemmi fid-Direttiva).
Għall-apparati għall-COVID-19 li huma maħsuba biex jintużaw minn persuni mhux esperti
(awtotestijiet li għandhom jintużaw id-dar), minbarra dan ta’ hawn fuq huwa involut korp ta’
valutazzjoni ta’ parti terza (korp notifikat) . Il-korp notifikat jiżgura li d-disinn tal-apparat u linformazzjoni pprovduta għall-użu tiegħu jkunu xierqa għall-utenti mhux professjonali, u
joħroġ iċ-ċertifikat korrispondenti (aktar informazzjoni fil-Mistoqsija 15).

Manifattur li jinsab barra mill-UE jrid jaħtar rappreżentant awtorizzat fl-UE (ara wkoll il-Mistoqsija 16).
Il-manifatturi, jew ir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom (ara l-Mistoqsija 16), huma obbligati
jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih ikollhom il-post tan-negozju rreġistrat
tagħhom bl-indirizz ta’ dan il-post tan-negozju u bl-informazzjoni bażika dwar l-apparat11. Lawtoritajiet kompetenti mhumiex mitluba jwettqu kwalunkwe verifika tal-apparat f’dan l-istadju, u nnotifika ma tikkostitwixxi l-ebda “approvazzjoni tas-suq” jew simili (ara wkoll il-Mistoqsija 8). Innotifika hija meħtieġa skont id-Direttiva 98/79/KE biss għall-Istat Membru fejn il-manifatturi jew irrappreżentanti awtorizzati jkollhom il-post tan-negozju rreġistrat tagħhom, jiġifieri dDirettiva 98/79/KE ma timponix notifika tal-apparat f’kull pajjiż fejn jinbiegħ l-apparat. Madankollu,
jista’ jkun hemm rekwiżiti nazzjonali addizzjonali ta’ notifika jew reġistrazzjoni għall-operaturi tas-suq,
bħar-reġistrazzjoni tal-importaturi u tad-distributuri.
Minbarra dawn ir-regoli, jistgħu jeżistu wkoll xi rekwiżiti nazzjonali speċifiċi, bħar-rekwiżiti lingwistiċi
għall-informazzjoni li takkumpanja l-apparat (pereżempju, dwar it-tikkettar u l-istruzzjonijiet għallużu). Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-awtorità kompetenti rilevanti. Id-dettalji
ta’ kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jistgħu jinstabu fuq il-paġna web tal-Kummissjoni
Ewropea.
Aktar informazzjoni dwar id-dokumenti leġittimi ta’ konformità tista’ tinstab fid-dokument ta’ gwida
tal-Kummissjoni Ewropea Kif tista’ tivverifika jekk l-apparati mediċi u t-tagħmir protettiv personali
jistgħux jitqiegħdu fis-suq tal-UE b’mod legali fil-kuntest tal-COVID-19.

11

Ara l-Artikolu 10 tad-Direttiva 98/79/KE.
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8. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea jew
xi aġenzija tal-UE japprovaw jew jawtorizzaw it-testijiet għall-COVID-19?
L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali ma japprovawx jew ma jawtorizzawx it-testijiet għall-COVID-19
qabel ma jitqiegħdu fis-suq. Lanqas ma hemm approvazzjoni jew awtorizzazzjoni ċentrali għat-testijiet
għall-COVID-19 mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, bħall-Kummissjoni Ewropea, u lanqas minn xi
aġenzija tal-UE (pereżempju la l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u lanqas iċ-Ċentru Ewropew għallPrevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard).
Il-proċeduri legalment obbligatorji li l-manifattur irid isegwi biex jagħmel test fis-suq huma miġbura filqosor fil-Mistoqsija 7, inkluża n-notifika tat-testijiet lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Għal aktar
informazzjoni dwar ir-rwol tal-awtoritajiet kompetenti, ara l-Mistoqsija 14.
Skont id-Direttiva 98/79/KE, il-manifatturi jistgħu jqiegħdu t-testijiet għall-COVID-19 fis-suq mingħajr
ebda permess espliċitu mill-awtoritajiet wara li jkunu ddikjaraw il-konformità tal-prodott malleġiżlazzjoni u jkunu waħħlu l-markatura CE fuq il-prodott innifsu. Għall-awtotestijiet, is-sitwazzjoni
hija differenti. Korp notifikat irid jikkonferma li d-disinn tal-apparat u l-informazzjoni pprovduta għallużu tiegħu jkunu adattati għal utenti mhux professjonali u joħroġ iċ-ċertifikat korrispondenti. Dan
huwa rekwiżit addizzjonali qabel ma l-manifattur ikun jista’ jfassal id-dikjarazzjoni ta’ konformità talKE (ara l-Mistoqsijiet 7 u 15 għal aktar informazzjoni). Id-dikjarazzjoni ta’ konformità tal-UE maħruġa
mill-manifattur hija dejjem prerekwiżit biex apparat jitqiegħed fis-suq, irrispettivament minn jekk ikunx
awtotest jew le.
Għalhekk, id-dikjarazzjonijiet li manifattur “irċieva”, “kiseb” jew “ingħata” l-markatura CE,
“approvazzjoni/awtorizzazzjoni tal-UE/CE/CE-IVD”, “permess għall-aċċess għas-suq” jew simili, huma
skorretti u ma għandhomx jintużaw għat-testijiet għall-COVID-19 li jitqiegħdu fis-suq tal-UE skont idDirettiva 98/79/KE.

9. Hemm proċedura ta’ aċċess għas-suq ta’ emerġenza fl-UE taħt
il-leġiżlazzjoni attwali?
Id-Direttiva 98/79/KE tipprevedi l-possibbiltà li tingħata deroga nazzjonali mill-proċedura/i ta’
valutazzjoni tal-konformità, jekk l-użu ta’ apparati individwali jkun fl-interess tal-protezzjoni tassaħħa12. Tali deroga tista’ tinħareġ mill-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru u hija valida biss f’dak lIstat Membru, jiġifieri ma tagħtix aċċess għas-suq tal-UE. Id-deroga tkun tfisser li l-manifattur ikun jista’
jagħmel l-apparat disponibbli qabel ma jlesti l-proċeduri kollha ta’ valutazzjoni tal-konformità u
jimmarka l-apparat bil-markatura CE, eż. qabel ma jkun sar l-ittestjar kollu meħtieġ tas-sikurezza. Skont
ir-rekwiżiti nazzjonali, tali aċċess bikri għas-suq normalment ikun temporanju sakemm il-manifattur
ikun issodisfa r-rekwiżiti kollha tal-valutazzjoni tal-konformità. Wara dan, tista’ titqiegħed fis-suq ilverżjoni tal-apparat bil-markatura CE biss.

12

Ara l-Artikolu 9(12) tad-Direttiva 98/79/KE.
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L-għoti ta’ deroga jrid jitqies bir-reqqa mill-awtorità kompetenti nazzjonali biex jiġi żgurat li r-riskji jiġu
megħluba mill-benefiċċju li l-apparat ikun disponibbli għall-użu u li din l-azzjoni tkun tabilħaqq flinteress tal-protezzjoni tas-saħħa.
Awtorizzazzjoni għall-użu ta’ emerġenza mogħtija mill-Food and Drug Administration tal-Istati Uniti talAmerka mhijiex valida fl-UE.

10. X’leġiżlazzjoni hija applikabbli għall-iswabs u l-lanċetti?
L-iswabs biex jinkiseb kampjun tas-sekrezzjonijiet mill-imnieħer jew il-lanċetti biex jinkiseb kampjun
tad-demm huma maħsuba għal kuntatt dirett mal-ġisem tal-bniedem. Dawn huma wkoll apparati
invażivi, jiġifieri jippenetraw il-ġisem jew minn orifiċju fil-ġisem jew mis-superfiċje tal-ġisem. Illeġiżlazzjoni applikabbli ġiet spjegata f’dokument ta’ gwida approvat mill-awtoritajiet kompetenti13.
Tali prodotti huma apparati mediċi iżda mhux dijanjostiċi in vitro, jiġifieri jaqgħu fil-kamp ta’
applikazzjoni tad-Direttiva 93/42/KEE u mhux tad-Direttiva 98/79/KE (ara wkoll il-Mistoqsija 1). Iridu
jissodisfaw ir-rekwiżiti tad-Direttiva 93/42/KEE u jkollhom il-markatura CE skont dik id-Direttiva.

11. Liema leġiżlazzjoni hija applikabbli għal kombinazzjonijiet ta’ swabs u
lanċetti u testijiet għall-COVID-19?
Pakkett tat-test jista’ jikkonsisti eż. minn swab jew lanċetta, reaġenti u tagħmir biex jiġi pproċessat ilkampjun u jinkiseb ir-riżultat. Tali kombinazzjoni ta’ diversi komponenti li jsiru disponibbli flimkien
tikkostitwixxi kitt, kif imsemmi fid-definizzjoni ta’ IVD fid-Direttiva 98/79/KE14 u spjegata f’dokument
ta’ gwida approvat mill-awtoritajiet kompetenti tal-IVD6. Jekk l-iskop maħsub tal-kitt jaqa’ taħt iddefinizzjoni ta’ IVD, il-kitt kollu jrid ikun immarkat b’CE skont id-Direttiva 98/79/KE. Madankollu, liswab jew il-lanċetta, li hija apparat mediku iżda mhux dijanjostiku in vitro, irid ikollha l-markatura CE
skont id-Direttiva 93/42/KEE (ara wkoll il-Mistoqsija 1 u 10) anke jekk tkun komponent tal-kitt IVD.

12. Fejn nista’ nikseb gwida ulterjuri dwar il-konformità madDirettiva 98/79/KE dwar il-mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro?
L-ewwel nett, huwa essenzjali li teżamina t-test tad-Direttiva 98/79/KE bir-reqqa biex tiddetermina
liema rekwiżiti legali huma applikabbli fil-każ partikolari tiegħek.
It-tieni nett, għadd ta’ dokumenti ta’ gwida approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-UE huma
disponibbli fuq il-paġna web tal-Kummissjoni Ewropea. Id-dokumenti ta’ gwida ġenerali għad-Direttivi
jissejħu MEDDEVs. Dawn ikopru varjetà ta’ suġġetti minn ambigwu (li jiddetermina jekk prodott huwiex
13
14

MEDDEV 2.14/1 rev. 2 hawnhekk
Ara l-Artikolu 1(2)(b) tad-Direttiva 98/79/KE
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IVD jew le) għad-dettalji tal-istruzzjonijiet għall-użu. Hemm ukoll diversi dokumenti ta’ gwida speċifiċi
għall-COVID-19 maħruġa mill-Kummissjoni, b’mod partikolari:




Gwida dwar l-apparati mediċi, l-apparati mediċi attivi impjantabbli u l-apparati mediċi
dijanjostiċi in vitro fil-kuntest tal-COVID-19
Kif tista’ tivverifika jekk l-apparati mediċi u t-tagħmir protettiv personali jistgħux jitqiegħdu fissuq tal-UE b’mod legali fil-kuntest tal-COVID-19
Linji gwida dwar it-testijiet dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19 u l-prestazzjoni tagħhom

Jekk jogħġbok iċċekkja s-sit web b’mod regolari peress li tista’ tiġi ppubblikata gwida ulterjuri.
Barra minn hekk, jista’ jkun hemm ukoll obbligi legali nazzjonali addizzjonali, u jista’ jkun hemm
disponibbli wkoll linji gwida fil-livell nazzjonali. Nirrakkomandawlek ħafna li tirriċerkahom u li tiċċekkja
s-sit web tal-awtorità kompetenti nazzjonali rilevanti. Id-dettalji tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali
jistgħu jinstabu fuq il-paġna web tal-Kummissjoni Ewropea.
Fil-każ ta’ apparati li jridu jiġu vvalutati minn korp notifikat, jista’ jkun hemm disponibbli aktar
informazzjoni fuq is-sit web tal-korp notifikat.
Hija r-responsabbiltà tal-manifattur li jiddetermina b’mod preċiż liema passi jridu jittieħdu biex jiġi
żgurat li l-apparat tiegħu jikkonforma mar-rekwiżiti tad-Direttiva 98/79/KE. Filwaqt li l-korpi notifikati,
l-awtoritajiet kompetenti u l-Kummissjoni Ewropea jistgħu jipprovdu informazzjoni ġenerali, huma ma
jipprovdux servizzi ta’ konsulenza lill-manifatturi biex jassistu fil-konformità tal-apparati tagħhom.

13. Id-Direttiva 98/79/KE qed tiġi sostitwita bir-Regolament (UE) 2017/746.
X’bidliet se jġib miegħu?
Ir-Regolament (UE) Nru 2017/746 se jidħol fis-seħħ fis-26 ta’ Mejju 2022. Dan se jbiddel b’mod
sinifikanti l-qafas regolatorju għall-IVDs fl-UE. Pereżempju, huwa jintroduċi sistema ta’ klassifikazzjoni
tal-apparat ibbażata fuq ir-riskju, li tissostitwixxi l-lista sempliċi ta’ apparati b’riskju għoli skont idDirettiva 98/79/KE. L-IVDs għall-COVID-19 ġeneralment jiġu kklassifikati fil-klassi tal-ogħla riskju, ilKlassi D15. Ir-Regolament jintroduċi valutazzjoni minn korpi ta’ partijiet terzi indipendenti millmanifattur (il-korpi notifikati) għall-maġġoranza l-kbira tal-IVDs, inkluż l-apparati għall-COVID-19. Dan
jistabbilixxi rekwiżiti estensivi u stretti għall-prestazzjoni tal-apparat, għall-istudji li l-manifattur irid li
jwettaq u għall-evidenza li jrid jipprovdi biex juri li l-apparat huwa sikur u li jiffunzjona sew. Apparati
ġodda se jiġu vvalutati aktar minn bord ta’ esperti indipendenti. Skont ir-Regolament, il-Kummissjoni
tista’ taħtar laboratorji ta’ referenza tal-UE biex jivverifikaw il-prestazzjoni tal-apparati. Huwa
importanti li r-Regolament jippermetti l-iżvilupp ta’ regoli legalment vinkolanti madwar l-UE dwar ilprestazzjoni tal-apparati (l-ispeċifikazzjonijiet komuni).
Il-Kummissjoni, l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati bħalissa huma involuti f’ħidma intensiva biex
jimplimentaw ir-Regolament (UE) 2017/746. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna tal-apparat mediku talKummissjoni Ewropea għal aġġornamenti regolari.

15

Il-klassifikazzjoni tiddependi fuq l-iskop maħsub kif iddikjarat mill-manifattur, ara l-Anness VIII tarRegolament.
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L-atturi u r-rwoli tagħhom
14. X’inhi awtorità kompetenti nazzjonali u x’inhu r-rwol tagħha
għat-testijiet għall-COVID-19?
Awtorità kompetenti hija korp tal-gvern f’pajjiż partikolari fdat bl-implimentazzjoni u bl-infurzar tal-liġi
f’settur partikolari, pereżempju fil-qasam tal-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro. Jista’ jkun dipartiment
tal-gvern jew aġenzija legalment fdata mill-gvern biex twettaq din il-funzjoni. Id-dettalji ta’ kuntatt talawtoritajiet kompetenti nazzjonali għall-apparati mediċi jistgħu jinstabu fuq il-paġna web talKummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tiffaċilita l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fost lawtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri.
Skont id-Direttiva 98/79/KE, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ma jivvalutawx fajls ta’
apparati individwali qabel ma jitqiegħdu fis-suq. Il-manifatturi u r-rappreżentanti awtorizzati (ara lMistoqsija 17) jridu jikkuntattjaw lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali biex jinnotifikaw l-apparati
tagħhom u informazzjoni bażika oħra qabel ma jqegħduhom fis-suq.
Ir-rwol tal-awtoritajiet kompetenti jinkludi wkoll il-ħatra u s-sorveljanza tal-korpi notifikati involuti filvalutazzjoni tal-awtotestijiet għall-COVID-19 (ara l-Mistoqsijiet 7 u 16).
L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom il-kompitu li jinvolvu ruħhom fis-sorveljanza talapparati li diġà jkunu saru disponibbli fis-suq16. Bħala parti minn dan, huma jistgħu jitolbu lillmanifattur jipprovdi d-dokumentazzjoni teknika sħiħa jew iwettaq l-ittestjar tal-apparati. L-awtoritajiet
nazzjonali għandhom is-setgħa li jieħdu azzjonijiet dwar apparati mediċi mhux konformi, li jistgħu
jinkludu restrizzjoni, projbizzjoni jew irtirar ta’ prodotti mis-suq.
L-awtoritajiet huma involuti wkoll fil-viġilanza, jiġifieri r-reġistrazzjoni u l-evalwazzjoni ċentrali ta’
inċidenti serji rrapportati mill-manifatturi, mill-prattikanti mediċi eċċ. skont ir-regoli nazzjonali. Dan
jista’ jkun eż. falliment ta’ apparat li jista’ jwassal għal deterjorament serju tas-saħħa ta’ persuna. Lawtoritajiet kompetenti jistgħu jieħdu miżuri xierqa f’każijiet bħal dawn biex jipproteġu s-saħħa u ssikurezza tal-pazjenti, tal-utenti jew ta’ persuni oħra.

15. Min huwa manifattur ta’ test għall-COVID-19?
Skont id-Direttiva 98/79/KE, manifattur ta’ apparat mediku dijanjostiku in vitro huwa l-persuna fiżika
jew ġuridika responsabbli għad-disinn, il-manifattura, l-ippakkjar u t-tikkettar ta’ apparat qabel ma
jitqiegħed fis-suq f’isimha stess. Dan irrispettivament minn jekk dawn l-operazzjonijiet jitwettqux minn
dik il-persuna stess jew f’isimha minn parti terza. Il-manifattur jiddefinixxi l-iskop maħsub tal-apparat,
16

Tali attivitajiet ta’ sorveljanza tas-suq mhumiex fil-kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea jew ta’
istituzzjonijiet oħra tal-UE.
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huwa responsabbli għas-segwiment tal-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità stabbiliti legalment u
għall-iżgurar li l-apparat ikun sikur u tabilħaqq jaħdem kif maħsub.
Ir-rekwiżiti tad-Direttiva għall-manifatturi japplikaw ukoll għall-persuni li jarmaw, jippakkjaw,
jipproċessaw, jirrinnovaw kompletament u/jew jittikkettaw prodott lest wieħed jew aktar u/jew
jassenjawhom l-iskop maħsub tagħhom bħala apparati biex iqegħduhom fis-suq f’isimhom stess. Jekk
jogħġbok irreferi wkoll għad-dokument interpretattiv tas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea dwar ittikkettar tal-marka proprja.

16. X’inhu korp notifikat u x’jagħmel għat-testijiet għall-COVID-19?
Korp notifikat huwa korp ta’ valutazzjoni tal-konformità, jiġifieri huwa organizzazzjoni li twettaq
proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità legalment preskritti għal ċerti prodotti (eż. valutazzjoni taddokumentazzjoni teknika, valutazzjoni tar-rapport ta’ evalwazzjoni tal-prestazzjoni, valutazzjoni tassistemi ta’ ġestjoni tal-kwalità, eċċ.) bħala servizz għall-manifatturi. Dawn huma organizzazzjonijiet
pubbliċi jew privati, indipendenti mill-manifatturi. Il-korpi notifikati jinħatru mill-awtorità nazzjonali
rilevanti biex iwettqu tali attivitajiet taħt biċċa leġiżlazzjoni speċifika u huma soġġetti għal sorveljanza
kostanti mill-awtoritajiet li jaħtru. Il-korpi notifikati jinħatru għat-tip ta’ prodott li għandu jiġi
ċċertifikat. Il-lista attwali ta’ korpi notifikati skont id-Direttiva 98/79/KE, inkluż it-tipi ta’ apparati li
huma jistgħu jiċċertifikaw, tista’ tiġi kkonsultata fil-bażi tad-data NANDO tal-Kummissjoni Ewropea
hawnhekk.
Ir-rwol preċiż tal-korpi notifikati għal tipi differenti ta’ prodotti huwa deskritt fil-leġiżlazzjoni rilevanti.
Għall-IVDs skont id-Direttiva 98/79/KE, dawn huma involuti fil-valutazzjoni tal-awtotestijiet (maħsuba
għall-utenti mhux esperti) u ta’ ċerti apparati b’riskju għoli elenkati fl-Anness II tadDirettiva 98/79/KE17. Għat-testijiet għall-COVID-19, il-korpi notifikati mhumiex involuti fil-valutazzjoni
tal-konformità tat-testijiet maħsuba għall-użu professjonali, peress li dawn mhumiex elenkati flAnness II. Madankollu, għandhom rwol għall-awtotestijiet għall-COVID-19 (jiġifieri dawk maħsuba
għall-utenti mhux esperti). Għal dawn it-testijiet, il-manifattur irid jissottometti applikazzjoni lil korp
notifikat għall-valutazzjoni tad-disinn tal-apparat, eż. l-adegwatezza, għall-utent mhux espert, talimmaniġġar u tal-informazzjoni inkluża fuq it-tikketta u tal-istruzzjonijiet għall-użu. Wara valutazzjoni
pożittiva, il-korp notifikat imbagħad joħroġ ċertifikat tal-eżami tal-UE tad-disinn18. Il-valutazzjoni
normalment issir permezz ta’ rieżami tad-dokument u mhux permezz ta’ ttestjar fiżiku tal-apparat.
Il-korpi notifikati mhumiex responsabbli għat-twaħħil tal-markatura CE fuq l-apparat, peress li dan
huwa l-kompitu tal-manifattur. Il-korpi notifikati joħorġu biss iċ-ċertifikat għall-attività speċifika li jkunu
wettqu. Għal awtotest għall-COVID-19, il-manifattur ma jkunx jista’ jwaħħal il-markatura CE qabel ma
l-korp notifikat joħroġ iċ-ċertifikat rilevanti tal-eżami tal-UE tad-disinn. Aktar informazzjoni dwar
dokumenti ta’ konformità leġittimi tista’ tinstab fid-dokument ta’ gwida tas-servizzi tal-Kummissjoni

17

Ir-rwol tal-korpi notifikati għat-testijiet għall-COVID-19 se jkun ħafna usa’ skont ir-Regolament
(UE) 2017/746, eż. se jkunu responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni mhux biss ta’ awtotestijiet iżda wkoll ta’ apparati
għall-użu professjonali.
18
Skont l-Anness III(6) tad-Direttiva 98/79/KE.
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Kif tista’ tivverifika jekk l-apparati mediċi u t-tagħmir protettiv personali jistgħux jitqiegħdu fis-suq talUE b’mod legali fil-kuntest tal-COVID-19.
Il-korpi notifikati ma għandhomx jiġu konfużi mar-rappreżentanti awtorizzati (ara l-Mistoqsija 17) jew
mal-awtoritajiet kompetenti (ara l-Mistoqsija 14).

17. Kif jista’ manifattur mhux tal-UE jqiegħed test fis-suq tal-UE,
u min huwa r-rappreżentant awtorizzat?
Kwalunkwe manifattur jista’ jqiegħed apparat fis-suq tal-UE jekk ikun konformi madDirettiva 98/79/KE. Il-manifatturi b’post tan-negozju rreġistrat li jinsab barra mill-UE jridu jissodisfaw
l-istess rekwiżiti bħal dawk ibbażati fl-UE. Barra minn hekk, huma mitluba jaħtru rappreżentant
awtorizzat stabbilit fl-UE, li jirrappreżenta lill-manifattur lill-awtoritajiet u lill-korpi fl-UE19.
Rappreżentant awtorizzat ma għandux jiġi konfuż ma’ korp notifikat (ara l-Mistoqsija 16). Għallkuntrarju ta’ korp notifikat, dan ma jivvalutax id-dokumentazzjoni tal-manifattur u lanqas ma joħroġ
ċertifikati.
Wieħed mill-kompiti tar-rappreżentant awtorizzat huwa li jinnotifika l-apparat lill-awtorità kompetenti
rilevanti kif deskritt fil-Mistoqsija 7.

18. Min huma l-importaturi u d-distributuri u x’inhuma l-kompiti tagħhom?
L-importaturi u d-distributuri huma operaturi ekonomiċi involuti fil-katina tal-provvista tal-apparat. Limportaturi huma persuni fiżiċi jew ġuridiċi stabbiliti fl-UE li jimportaw apparati minn barra mill-UE u
jqegħduhom fis-suq. Id-distributuri huma persuni fiżiċi jew ġuridiċi, barra mill-manifattur jew millimportatur, li jagħmlu apparat disponibbli fis-suq. Id-Direttiva 98/79/KE ma tistabbilixxix dazji speċifiċi
għall-importaturi u d-distributuri20. Madankollu, normalment ikun hemm rekwiżiti nazzjonali
applikabbli għalihom. L-importaturi u d-distributuri għandhom għalhekk jiżguraw li jsiru konxji tarrekwiżiti nazzjonali u, jekk ikun meħtieġ, jikkonsultaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri fejn
ikollhom l-intenzjoni li joperaw. Id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jistgħu
jinstabu fuq il-paġna web tal-Kummissjoni Ewropea.

19. X’inhi tagħmel il-Kummissjoni Ewropea fil-qasam tat-testijiet għall-COVID19
u l-prestazzjoni tagħhom?

19
20

Ara l-Artikolu 1(2)(g) tad-Direttiva 98/79/KE għad-definizzjoni formali.
Dan imur kontra r-Regolament (UE) 2017/746, li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-importaturi u d-distributuri.
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Il-ħidma relatata mat-testijiet għall-COVID-19 hija parti mir-rispons komprensiv tal-Kummissjoni
Ewropea għall-pandemija tal-COVID-19. Informazzjoni estensiva dwar dan hija disponibbli fuq il-paġna
ta’ rispons tal-Kummissjoni għall-coronavirus. Xi eżempji huma l-organizzazzjoni ta’ akkwist konġunt
ta’ testijiet u ta’ tagħmir tal-laboratorju fost l-Istati Membri, l-iffaċilitar tal-iskambju ta’ informazzjoni
dwar l-istrateġiji tal-ittestjar, it-tqabbil tal-provvista u d-domanda bħala parti mill-Punt Ċentrali ta’
Koordinament tal-COVID-19 u l-finanzjament ta’ proġetti ta’ riċerka dwar testijiet innovattivi.
Fir-rigward tat-tqegħid fis-suq ta’ testijiet dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19, il-Kummissjoni Ewropea
tippresjedi forum tal-awtoritajiet kompetenti tal-UE msejjaħ il-Grupp ta’ Koordinazzjoni tal-Apparat
Mediku (MDCG). Dan għandu sottogrupp iddedikat dwar l-apparati mediċi dijanjostiċi in vitro. Dan ilgrupp jissorvelja l-implimentazzjoni u l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar id-dijanjostika in vitro
(id-Direttiva 98/79/KE u r-Regolament (UE) 2017/746) u joħroġ gwida korrispondenti. Il-Kummissjoni
tista’ tadotta wkoll miżuri legalment vinkolanti aktar speċifiċi biex timplimenta l-leġiżlazzjoni ta’ hawn
fuq, bl-approvazzjoni tal-Istati Membri. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna tal-apparat mediku talKummissjoni Ewropea b’mod regolari għall-aġġornamenti.
Minbarra l-ħidma msemmija hawn fuq mal-awtoritajiet kompetenti, fis-16 ta’ April 2020, is-servizzi talKummissjoni ppubblikaw dokument ta’ ħidma Prestazzjoni attwali tal-metodi tal-ittestjar u tal-apparati
għall-COVID-19 u kriterji tal-prestazzjoni proposti b’ħarsa ġenerali lejn il-prestazzjoni tat-testijiet mis6 ta’ April 2020 u l-kriterji tal-prestazzjoni proposti għal tipi differenti ta’ testijiet, maħsuba bħala
gwida ta’ emerġenza temporanja u kontribut għad-diskussjoni dwar is-suġġett mir-regolaturi u millpartijiet ikkonċernati.
Fil-15 ta’ April 2020, il-Kummissjoni Ewropea adottat Komunikazzjoni bit-titolu Linji gwida dwar ittestijiet dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19 u l-prestazzjoni tagħhom. Il-Komunikazzjoni tidentifika
għadd ta’ azzjonijiet ulterjuri meħtieġa f’dan il-qasam. Il-Kummissjoni bħalissa qed timpenja ruħha
b’mod attiv fis-segwitu ta’ dawn l-azzjonijiet billi:











tiffaċilita l-iskambji regolari ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali dwar
kwistjonijiet regolatorji;
tassisti lill-Istati Membri fil-koordinazzjoni tar-rispons għall-kriżijiet permezz tal-Kumitat għasSigurtà tas-Saħħa;
tinvolvi ruħha mal-partijiet ikkonċernati rilevanti;
tappoġġa l-kooperazzjoni internazzjonali, speċjalment fil-ġlieda kontra l-apparati ffalsifikati;
tippubblika għadd ta’ dokumenti ta’ gwida, iddedikati wkoll speċifikament għall-COVID-19 li
jistgħu jinstabu fuq il-paġna tal-apparat mediku tal-Kummissjoni Ewropea;
taħdem mill-qrib maċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) biex
tagħmel użu mill-għarfien espert epidemjoloġiku tal-aġenzija;
tistabbilixxi u żżomm ħarsa ġenerali ċentralizzata tal-apparati u tal-prestazzjoni tagħhom;
tappoġġa l-ħidma ta’ EUnetHTA, in-network Ewropew tal-korpi tal-valutazzjoni tat-teknoloġija
tas-saħħa;
tappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni fil-qasam tad-dijanjostika, pereżempju permezz tal-pjan ta’
azzjoni tal-ERAvsCORONA;
tiżviluppa għodod bħal materjali ta’ referenza;
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tikkoordina l-provvista u d-domanda permezz tal-istruttura maħluqa b’mod speċjali tal-Punt
Ċentrali ta’ Koordinament tal-COVID-19 u permezz ta’ strumenti tal-UE bħall-akkwist konġunt,
ir-rescEU u l-Istrument ta’ Appoġġ ta’ Emerġenza.

Fir-rigward tal-użu tat-testijiet, fit-28 ta’ Ottubru 2020 il-Kummissjoni adottat Rakkomandazzjoni (UE)
dwar l-istrateġiji tal-ittestjar għall-COVID-19, inkluż l-użu tat-testijiet tal-antiġeni rapidi. Fit18 ta’ Novembru, dan ġie segwit mir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-użu ta’ testijiet rapidi
tal-antiġeni għad-dijanjożi tal-infezzjoni tas-SARS-CoV-2. Fit-18 ta’ Diċembru 2020, il-Kummissjoni
adottat Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar qafas komuni għall-użu, il-validazzjoni u rrikonoxximent reċiproku tat-testijiet rapidi tal-antiġeni għall-COVID-19 fl-UE. Il-proposta ġiet adottata
mill-Kunsill fil-21 ta’ Jannar 2021 b’test fil-lingwi tal-UE disponibbli f’Il-Ġurnal Uffiċjali.
Jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna ta’ rispons għall-coronavirus tal-Kummissjoni u l-paġna tal-apparat
mediku tal-Kummissjoni b’mod regolari għall-aġġornamenti.

20. L-awtoritajiet kompetenti għandhom ħarsa ġenerali tal-apparati
li jitqiegħdu fis-suq fl-Istat Membru tagħhom?
Il-manifatturi, jew ir-rappreżentanti awtorizzati tagħhom (ara l-Mistoqsija 17), huma obbligati bidDirettiva 98/79/KE li jinnotifikaw lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru li fih ikollhom il-post
tan-negozju rreġistrat tagħhom bl-indirizz ta’ dan il-post tan-negozju u bl-informazzjoni bażika dwar lapparat21. L-awtoritajiet kompetenti mhumiex mitluba jwettqu kwalunkwe verifika tal-apparat f’dan listadju, u n-notifika ma tikkostitwixxi l-ebda “approvazzjoni tas-suq” jew simili (ara wkoll il-Mistoqsija
8).
Jekk jogħġbok innota li d-Direttiva 98/79/KE ma timponix notifika tal-apparat f’kull pajjiż fejn jinbiegħ
l-apparat. Madankollu, jista’ jkun hemm rekwiżiti nazzjonali addizzjonali ta’ notifika jew reġistrazzjoni
għall-operaturi tas-suq, bħar-reġistrazzjoni tal-importaturi u tad-distributuri.
Barra minn hekk, l-awtoritajiet kompetenti jinvolvu ruħhom f’attivitajiet ta’ sorveljanza u viġilanza tassuq għall-apparati preżenti fis-suq (ara l-Mistoqsija 14).

21. Kif naf min huwa l-manifattur, ir-rappreżentant awtorizzat
u, jekk applikabbli, il-korp notifikat ta’ test għall-COVID-19?
L-isem u l-indirizz sħiħ tal-manifattur huma inklużi fuq it-tikketta u fl-istruzzjonijiet għall-użu talapparat. Jekk applikabbli, l-isem u l-indirizz tar-rappreżentant awtorizzat huma inklużi fuq it-tikketta,
fuq l-imballaġġ ta’ barra jew fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-apparat.
Jekk apparat ikun ġie vvalutat minn korp notifikat, li jrid ikun il-każ għall-awtotestijiet għall-COVID-19
maħsuba għall-utenti mhux esperti, il-markatura CE tkun akkumpanjata minn numru b’erba’ ċifri. Dan
huwa n-numru ta’ identifikazzjoni tal-korp notifikat. Tista’ ssib id-dettalji tal-korp notifikat fil-bażi taddata NANDO tal-Kummissjoni Ewropea bl-użu tan-numru.

21

Ara l-Artikolu 10 tad-Direttiva 98/79/KE.
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22. Min huwa responsabbli biex jiżgura li t-testijiet għall-COVID-19
jikkonformaw
mar-rekwiżiti legali?
Il-manifattur għandu r-responsabbiltà li jiżgura li l-apparat ikun sikur, jaħdem kif maħsub u jkollu
dokumentazzjoni teknika aġġornata u kompluta. L-awtoritajiet kompetenti nazzjonali għandhom ilkompitu li jinvolvu ruħhom fis-sorveljanza tal-apparati li diġà jkunu saru disponibbli fis-suq22. Bħala
parti minn dan, huma jistgħu jitolbu lill-manifattur jipprovdi d-dokumentazzjoni teknika sħiħa jew
iwettaq l-ittestjar tal-apparati. L-awtoritajiet nazzjonali għandhom is-setgħa li jieħdu azzjonijiet dwar
apparati mediċi mhux konformi, li jistgħu jinkludu restrizzjoni, projbizzjoni jew irtirar ta’ prodotti missuq.
Minbarra r-rekwiżiti għall-markatura CE stabbiliti mid-Direttiva 98/79/KE, għall-prattika klinika tallaboratorju, ħafna laboratorji jivvalidaw l-apparati li jużaw mal-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur u/jew
ir-rekwiżiti nazzjonali. Jista’ jkun hemm leġiżlazzjoni nazzjonali jew restrizzjonijiet għal-laboratorji
kliniċi u/jew restrizzjonijiet mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika dwar liema testijiet jintużaw biex
jipprovdu ttestjar għall-COVID-19 għall-pubbliku f’dak il-pajjiż.

23. Qatt ġie revokat fl-UE l-bejgħ ta’ xi kitt tal-ittestjar għall-COVID-19?
L-azzjonijiet kontra l-manifatturi huma fil-kompetenza tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali. Diversi
Stati Membri ħadu azzjoni ta’ infurzar biex jipprojbixxu t-tqegħid għad-dispożizzjoni ta’ xi apparati,
b’mod partikolari ċerti testijiet rapidi tal-antikorpi, fit-territorju tagħhom. Xi apparati ġew rifjutati wkoll
li jiġu rreġistrati (u għalhekk ma jistgħux jiġu kkummerċjalizzati) minħabba dokumentazzjoni
insuffiċjenti jew mhux korretta.
Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-awtorità kompetenti rilevanti. Id-dettalji ta’
kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jistgħu jinstabu fuq il-paġna web tal-Kummissjoni
Ewropea.

Il-prestazzjoni tat-testijiet għall-COVID-19
24. Il-leġiżlazzjoni tal-UE tistabbilixxi xi livell minimu ta’ sensittività
u speċifiċità tat-testijiet għall-COVID-19?

22

Tali attivitajiet ta’ sorveljanza tas-suq mhumiex fil-kompetenza tal-Kummissjoni Ewropea jew ta’
istituzzjonijiet oħra tal-UE.
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Id-Direttiva 98/79/KE tobbliga lill-manifatturi jevalwaw il-prestazzjoni tal-apparati tagħhom qabel ma
jqegħduhom fis-suq u jirrapportaw il-parametri ta’ prestazzjoni fid-dokumentazzjoni teknika u flistruzzjonijiet għall-użu. Dan jinkludi sensittività u speċifiċità analitika u dijanjostika, flimkien ma’ għadd
ta’ parametri oħra. Il-parametri jridu jkunu adegwati għall-iskop maħsub tal-apparat, kif deskritt millmanifattur.
L-apparati elenkati fl-Anness II tad-Direttiva 98/79/KE jridu jikkonformaw ukoll mal-ispeċifikazzjonijiet
tekniċi komuni23, li jelenkaw xi rekwiżiti speċifiċi dwar is-sensittività u l-ispeċifiċità għal ċerti tipi ta’
apparati. Dawn huma legalment vinkolanti. Madankollu, l-apparati għall-COVID-19 MHUMIEX elenkati
fl-Anness II. Għalhekk bħalissa ma hemm l-ebda rekwiżit minimu legalment vinkolanti kwantitattiv fillivell tal-UE għas-sensittività jew għall-ispeċifiċità ta’ dawn it-testijiet. Madankollu, ir-rekwiżit bażiku li
l-prestazzjoni tal-apparat trid tkun adegwata għall-iskop maħsub għadu japplika – huwa f’idejn ilmanifattur li juri li dan huwa l-każ.
L-Istati Membri tal-UE jista’ jkollhom rekwiżiti nazzjonali aktar speċifiċi u huwa rrakkomandat li int
tikkuntattja lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali rilevanti għal aktar informazzjoni. Id-dettalji ta’
kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali jistgħu jinstabu fuq il-paġna web tal-Kummissjoni
Ewropea.

25. Hemm xi gwida speċifika applikabbli dwar il-prestazzjoni tat-testijiet
għall-COVID-19 bil-markatura CE?
Hemm rekwiżiti legali għall-prestazzjoni tat-testijiet stabbiliti fid-Direttiva 98/79/KE, b’mod partikolari
l-Artikolu 3 u l-Annessi I u III.
Barra minn hekk, fil-15 ta’ April 2020, il-Kummissjoni adottat Komunikazzjoni bit-titolu Gwida dwar ittestijiet dijanjostiċi in vitro għall-COVID-19 u l-prestazzjoni tagħhom. Din tinkludi kunsiderazzjonijiet
dwar il-prestazzjoni tal-apparati u l-validazzjoni ta’ dik il-prestazzjoni. Tipprovdi elementi li għandhom
iqisu l-Istati Membri fid-definizzjoni tal-istrateġiji nazzjonali, u l-operaturi ekonomiċi fit-tqegħid talapparati fis-suq, bl-objettiv li jiġi żgurat li fl-UE jkun hemm disponibbli apparati sikuri u effettivi għallittestjar relatat mal-COVID-19. F’dan id-dokument u f’dokumenti oħrajn elenkati fil-Mistoqsija 18, ilKummissjoni tirrakkomanda l-validazzjoni tal-apparati mill-Istati Membri u l-kooperazzjoni bejn l-Istati
Membri fl-użu effiċjenti tar-riżorsi u fl-istabbiliment ta’ qafas komuni għal tali attivitajiet ta’
validazzjoni.
Fis-16 ta’ April, is-servizzi tal-Kummissjoni ppubblikaw dokument ta’ ħidma Prestazzjoni attwali talmetodi tal-ittestjar u tal-apparati għall-COVID-19 u kriterji tal-prestazzjoni proposti b’ħarsa ġenerali

23

2002/364/KE: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tas-7 ta’ Mejju 2002 dwar l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi komuni għal
mezzi mediċi dijanjostiċi in vitro (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (notifikata taħt dokument numru C(2002) 1344) ĠU
L 131, 16.5.2002, p. 17–30. Emendata mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/886/KE - ĠU L318/25 tal14 ta’ Diċembru 2009, Rettifika tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/886/KE - ĠU L 348/94 tad29 ta’ Diċembru 2009, id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2011/869/UE - ĠU L341/63 tat-22 ta’ Diċembru 2011, idDeċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2019/1244/UE - ĠU L193/1 tad-19 ta’ Lulju 2019 u d-Deċiżjoni
ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/350 - ĠU L 63 tat-3 ta’ Marzu 2020.
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lejn il-prestazzjoni tat-testijiet mis-6 ta’ April 2020 u l-kriterji tal-prestazzjoni proposti għal tipi
differenti ta’ testijiet maħsuba bħala gwida ta’ emerġenza temporanja u kontribut għad-diskussjoni
dwar is-suġġett mir-regolaturi u mill-partijiet ikkonċernati.
Tista’ tinħareġ gwida ulterjuri mill-Kummissjoni jew mis-sottogrupp iddedikat tal-Grupp ta’
Koordinazzjoni dwar l-Apparat Mediku (MDCG), il-forum ta’ koordinazzjoni tal-awtoritajiet kompetenti
tal-UE ppresedut mill-Kummissjoni. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna tal-apparati mediċi talKummissjoni b’mod regolari għall-aġġornamenti.
Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) joħroġ ukoll gwida epidemjoloġika
dwar l-ittestjar, bħall-Alternattivi għall-użu ta’ testijiet rapidi tal-antiġeni għall-COVID-19 fl-UE/fiż-ŻEE
u fir-Renju Unit. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna web tagħhom għal aktar informazzjoni.
Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar qafas komuni għall-użu u l-validazzjoni ta’ testijiet rapidi talantiġeni u r-rikonoxximent reċiproku tar-riżultati tat-testijiet għall-COVID-19 fl-UE, tal21 ta’ Jannar 2021, tirrakkomanda li l-Istati Membri jenħtieġ li japplikaw rekwiżiti minimi ta’
prestazzjoni ta’ ≥ 90 % sensittività u ≥ 97 % speċifiċità għal dan it-tip ta’ test.
Bħala s-segwitu għar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill, fit-18 ta’ Frar 2021, l-Istati Membri tal-UE filKumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa qablu fuq lista komuni ta’ testijiet rapidi tal-antiġeni tal-COVID-19,
għażla ta’ testijiet rapidi tal-antiġeni li għalihom l-Istati Membri se jirrikonoxxu r-riżultati tagħhom
b’mod reċiproku, u sett standardizzat komuni ta’ data li għandha tiġi inkluża fiċ-ċertifikati tar-riżultati
tat-testijiet għall-COVID-19. Dawn it-tliet riżultati se jiġu rieżaminati u aġġornati kontinwament, u
eventwalment se jkunu disponibbli fuq il-bażi tad-data tal-Kummissjoni dwar l-apparati dijanjostiċi u lmetodi ta’ ttestjar għall-COVID-19 in vitro msemmija fil-Mistoqsija 5.
L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jistgħu joħorġu wkoll gwida fil-livell nazzjonali. Jekk
jogħġbok ikkonsulta l-paġni web rilevanti jew ikkuntattja lill-awtoritajiet rilevanti. Id-dettalji ta’ kuntatt
tal-awtoritajiet kompetenti nazzjonali huma disponibbli fuq il-paġna web tal-Kummissjoni Ewropea.
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