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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA 

Il-Kummissjoni tixtieq tistabbilixxi proċedura strutturata għal test tal-proporzjonalità li 

japplika għall-miżuri l-ġodda adottati mill-Istati Membri biex jinkwadraw il-professjonijiet 

regolati tagħhom. 

Fid-dawl tal-missjoni ta' servizz pubbliku tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa, li l-karattru 

speċifiku tiegħu, fl-opinjoni tar-rapporteur, mhuwiex kopert minn dan l-abbozz ta' Direttiva, l-

abbozz ta' opinjoni jipproponi l-esklużjoni tal-professjonijiet tas-saħħa mill-kamp ta' 

applikazzjoni ta' dan it-test. 

L-opinjoni tirrikonoxxi l-għan tal-Kummissjoni u l-fatt li r-rekwiżit ta' proporzjonalità stipulat 

fl-Artikolu 59 tad-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali 

japplika wkoll għall-miżuri li jirrigwardaw il-professjonisti tal-kura tas-saħħa. Madankollu, 

id-dispożizzjonijiet tad-direttiva msemmija huma meqjusa suffiċjenti u m'għandhomx jiġu 

kkumplikati aktar bl-introduzzjoni ta' test tal-proporzjonalità sistematiku u ex ante. 

Ir-rapporteur hija konxja mid-diffikultajiet ta' xi Stati Membri fl-implimentazzjoni tal-

prinċipju ta' proporzjonalità u tifhem l-intenzjoni tal-Kummissjoni li tikkjarifika r-regoli. 

F'dan il-każ, madankollu, u fir-rigward tal-professjonisti tas-saħħa u l-ħtieġa tal-ħarsien tas-

saħħa pubblika, hija tqis li l-proposti tal-Kummissjoni jkunu kumplessi wisq biex jiġu 

implimentati u huma burokratiċi żżejjed. M'għandhiex tiġi adottata leġiżlazzjoni orizzontali 

daqshekk restrittiva biex jiġu solvuti problemi speċifiċi. 

EMENDI 

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 

għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu 

inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu: 

 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7a (ġdid) 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (7a) Hemm bżonn jiġi żgurat ir-rispett 

sħiħ tar-responsabbiltajiet tal-Istati 

Membri, kif stabbiliti fl-Artikolu 168 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni 

Ewropea (TFUE), fir-rigward tad-

definizzjoni tal-politika tas-saħħa 

tagħhom, kif ukoll l-organizzazzjoni u l-

għoti ta' servizzi tas-saħħa u tal-kura 
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medika minn professjonijiet regolati, 

maħtura għal dak l-għan. Sabiex jinkiseb 

dan ir-riżultat, jenħtieġ li dawn il-

professjonijiet regolati jiġu esklużi mill-

kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva. 

 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) L-oneru tal-prova ta' ġustifikazzjoni 

u ta' proporzjonalità jinsab fuq l-Istati 

Membri. Ir-raġunijiet għar-

regolamentazzjoni invokati minn Stat 

Membru permezz ta' ġustifikazzjoni 

jenħtieġ għalhekk li jiġu akkumpanjati 

minn analiżi tal-adegwatezza u tal-

proporzjonalità tal-miżura adottata mill-

Istat u minn evidenza speċifika li 

tissostanzja l-argument tiegħu. 

(9) L-oneru tal-prova ta' ġustifikazzjoni 

u ta' proporzjonalità jinsab fuq l-Istati 

Membri. Ir-raġunijiet għar-

regolamentazzjoni invokati minn Stat 

Membru permezz ta' ġustifikazzjoni 

jenħtieġ għalhekk li jiġu akkumpanjati 

minn analiżi tal-adegwatezza u tal-

proporzjonalità tal-miżura adottata mill-

Istat u minn evidenza speċifika li 

tissostanzja l-argument tiegħu. Jenħtieġ li 

dan ma jimpedixxix lill-Istati Membri 

milli jieħdu l-miżuri immedjati li jħossu li 

huma meħtieġa fil-qasam tal-kura tas-

saħħa sabiex jipproteġu s-saħħa pubblika. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Fejn il-bidu u t-twettiq ta' ċerti 

attivitajiet ta' impjegati jew persuni li 

jaħdmu għal rashom jiddependu fuq il-

konformità ma' ċerti dispożizzjonijiet 

marbuta mal-kwalifiki professjonali 

speċifiċi, stabbiliti direttament jew 

indirettament mill-Istati Membri, huwa 

meħtieġ li jiġi żgurat li dawn id-

dispożizzjonijiet huma ġġustifikati mill-

objettivi ta' interess pubbliku, bħal dawk fi 

ħdan it-tifsira tat-Trattat, jiġifieri l-ordni 

(12) Fejn il-bidu u t-twettiq ta' ċerti 

attivitajiet ta' impjegati jew persuni li 

jaħdmu għal rashom jiddependu fuq il-

konformità ma' ċerti dispożizzjonijiet 

marbuta mal-kwalifiki professjonali 

speċifiċi, stabbiliti direttament jew 

indirettament mill-Istati Membri, huwa 

meħtieġ li jiġi żgurat li dawn id-

dispożizzjonijiet huma ġġustifikati mill-

objettivi ta' interess pubbliku, bħal dawk fi 

ħdan it-tifsira tat-TFUE, jiġifieri l-ordni 
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pubbliku, is-sigurtà pubblika u s-saħħa 

pubblika jew minn raġunijiet prevalenti ta' 

interess ġenerali, rikonoxxuti bħala tali fil-

każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja. Huwa 

importanti li jiġi żgurat li l-objettivi ta' 

interess pubbliku jkunu identifikati b'mod 

xieraq sabiex tiġi ddeterminata l-intensità 

tar-regolamentazzjoni. Pereżempju, sabiex 

jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-

saħħa pubblika, l-Istati Membri jenħtieġ li 

jgawdu minn marġni ta' diskrezzjoni biex 

jiddeċiedu dwar il-livell ta' protezzjoni li 

huma jixtiequ jagħtu lis-saħħa pubblika u l-

mod li bih għandha tinkiseb dik il-

protezzjoni. Huwa neċessarju wkoll li jiġi 

ċċarat li fost ir-raġunijiet prevalenti ta' 

interess ġenerali, rikonoxxuti mill-Qorti 

tal-Ġustizzja, hemm il-preservazzjoni tal-

bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-sigurtà 

soċjali; il-protezzjoni tal-konsumatur, tar-

riċevituri ta' servizzi u tal-ħaddiema; is-

salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba 

tal-ġustizzja; l-ekwità fi tranżazzjonijiet 

kummerċjali; il-ġlieda kontra l-frodi u l-

prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-

taxxa; is-sigurtà fit-toroq; il-protezzjoni 

tal-ambjent u tal-ambjent urban; is-saħħa 

tal-annimali; il-proprjetà intellettwali; is-

salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt 

storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi tal-

politika soċjali u l-objettivi tal-politika 

kulturali. Skont ġurisprudenza stabbilita, 

raġunijiet purament ekonomiċi, li 

għandhom miri essenzjalment 

protezzjonisti, kif ukoll raġunijiet purament 

amministrattivi, bħat-twettiq ta' kontrolli 

jew il-ġbir ta' statistika, ma jistgħux 

jikkostitwixxu raġuni prevalenti ta' interess 

ġenerali. 

pubbliku, is-sigurtà pubblika u s-saħħa 

pubblika jew minn raġunijiet prevalenti ta' 

interess ġenerali, rikonoxxuti bħala tali fil-

każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja. Fejn 

japplikaw dawn l-objettivi, ir-

regolamentazzjoni tal-professjonijiet 

għandha titqies bħala salvagwardja 

neċessarja tal-interess pubbliku u mhux 

ostaklu għall-kompetizzjoni u l-moviment 

liberu. Huwa importanti li jiġi żgurat li l-

objettivi ta' interess pubbliku jkunu 

identifikati b'mod xieraq sabiex tiġi 

ddeterminata l-intensità tar-

regolamentazzjoni. Pereżempju, jeħtieġ li 

jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li s-saħħa 

u l-ħajja tal-persuni jokkupaw l-ewwel 

post fost il-beni u l-interessi protetti mit-

TFUE. Sabiex jiġi żgurat livell għoli ta' 

protezzjoni tas-saħħa pubblika, l-Istati 

Membri jenħtieġ li jingħataw marġni ta' 

diskrezzjoni biex jiddeċiedu dwar il-livell 

ta' protezzjoni li huma jixtiequ jagħtu lis-

saħħa pubblika u l-mod li bih għandha 

tinkiseb dik il-protezzjoni. Huwa 

neċessarju wkoll li jiġi ċċarat li fost ir-

raġunijiet prevalenti ta' interess ġenerali, 

rikonoxxuti mill-Qorti tal-Ġustizzja, hemm 

il-preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-

sistema tas-sigurtà soċjali; il-protezzjoni 

tal-konsumatur, tal-benefiċjarji ta' servizzi, 

inklużi l-pazjenti, u tal-ħaddiema; is-

salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba 

tal-ġustizzja; l-ekwità fi tranżazzjonijiet 

kummerċjali; il-ġlieda kontra l-frodi u l-

prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-

taxxa; is-sigurtà fit-toroq; il-protezzjoni 

tal-ambjent u tal-ambjent urban; is-saħħa 

tal-annimali; il-proprjetà intellettwali; is-

salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt 

storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi tal-

politika soċjali u l-objettivi tal-politika 

kulturali. Skont ġurisprudenza stabbilita, 

raġunijiet purament ekonomiċi, li 

għandhom miri essenzjalment 

protezzjonisti, kif ukoll raġunijiet purament 

amministrattivi, bħat-twettiq ta' kontrolli 

jew il-ġbir ta' statistika, ma jistgħux 

jikkostitwixxu raġuni prevalenti ta' interess 
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ġenerali. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Meta r-regolamentazzjoni tal-

professjonijiet tkun ġustifikata mill-

protezzjoni tas-saħħa pubblika, jenħtieġ li 

jitqiesu l-karatteristiċi speċjali tas-servizzi 

tas-saħħa. Is-servizzi tas-saħħa huma 

differenti ħafna minn servizzi oħrajn, u l-

pazjenti huma differenti ħafna mill-

benefiċjarji ta' servizzi oħrajn. 

Konsegwentement, jenħtieġ li wieħed 

jassumi li l-professjonijiet tas-saħħa 

huma tipikament soġġetti għar-

regolamentazzjoni. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12b) Jenħtieġ li din id-Direttiva tara li, 

minn naħa, jintlaħaq bilanċ bejn l-

objettivi ta' interess pubbliku u l-kwalità 

tas-servizzi u, min-naħa l-oħra, jitjieb l-

aċċess għall-professjonijiet regolati u l-

eżerċitar tagħhom, li huwa fl-interess tal-

professjonisti nfushom. Huwa f'idejn l-

Istati Membri li jiddeterminaw il-livell ta' 

protezzjoni li jixtiequ jagħtu lill-objettivi 

ta' interess pubbliku u l-mod proporzjonat 

li bih għandu jintlaħaq dan il-livell. Mill-

ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-

Ġustizzja joħroġ ċar li meta Stat Membru 

wieħed jimponi regoli inqas stretti minn 

Stat Membru ieħor, dan mhux bilfors 

ifisser li r-regoli aktar stretti huma 

sproporzjonati.  
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Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(18) L-impatt ekonomiku tal-miżura, 

inkluża analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-

benefiċċji, b'attenzjoni partikolari għall-

grad ta' kompetizzjoni fis-suq u l-kwalità 

tas-servizz ipprovdut, kif ukoll l-impatt fuq 

id-dritt għax-xogħol u fuq il-moviment 

liberu tal-persuni u s-servizzi fl-Unjoni 

jenħtieġ li jkunu kkunsidrati kif xieraq 

mill-awtoritajiet kompetenti. Abbażi ta' din 

l-analiżi, l-Istati Membri jenħtieġ li jaraw, 

b'mod partikolari, jekk l-estent tar-

restrizzjoni tal-aċċess għal jew l-eżerċitar 

ta' professjonijiet regolati fi ħdan l-Unjoni 

huwiex proporzjonat mal-importanza tal-

objettivi segwiti u l-kisbiet mistennija. 

(18) L-impatt ekonomiku tal-miżura, 

inkluża analiżi tal-ispejjeż imqabbla mal-

benefiċċji, b'attenzjoni partikolari għall-

grad ta' kompetizzjoni fis-suq u l-kwalità 

tas-servizz ipprovdut, kif ukoll l-impatt fuq 

id-dritt għax-xogħol u fuq il-moviment 

liberu tal-persuni u s-servizzi fl-Unjoni 

jenħtieġ li jkunu kkunsidrati kif xieraq 

mill-awtoritajiet kompetenti. Madankollu, 

l-ebda waħda minn dawn il-prerogattivi 

m'għandha tieħu preċedenza fuq is-

sikurezza pubblika, li tibqa' tal-akbar 

importanza. Abbażi ta' din l-analiżi, l-Istati 

Membri jenħtieġ li jaraw, b'mod 

partikolari, jekk l-estent tar-restrizzjoni tal-

aċċess għal jew l-eżerċitar ta' 

professjonijiet regolati fi ħdan l-Unjoni 

huwiex proporzjonat mal-importanza tal-

objettivi segwiti u l-kisbiet mistennija. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) Skont l-Artikolu 168(1) tat-TFUE, 

jenħtieġ li jiġi żgurat livell għoli 

ta' protezzjoni tas-saħħa tal-

bniedem fid-definizzjoni u fl-

implimentazzjoni tal-linji ta' 

politika u l-attivitajiet kollha tal-

Unjoni. Dan jimplika wkoll li 

għandu jiġi żgurat livell għoli ta' 

protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem 

meta l-Unjoni tadotta atti skont 

dispożizzjonijiet oħra tat-TFUE. 

 

Emenda  8 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 20b (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20b) L-introduzzjoni ta' rekwiżiti 

addizzjonali tista' ġġib valur miżjud fir-

rigward tal-objettiv ta' interess pubbliku u 

l-fatt li l-effett ikkombinat tagħhom 

jenħtieġ li jiġi vvalutat ma jfissirx li dawk 

ir-rekwiżiti huma sproporzjonati. 

Pereżempju, rekwiżiti għal żvilupp 

professjonali kontinwu jistgħu jkunu 

adatti sabiex jiġi żgurat li l-professjonisti  

jibqgħu aġġornati fl-oqsma rispettivi 

tagħhom, filwaqt li jikkontribwixxu għal 

prattiki sikuri fi professjonijiet fejn hemm 

riskji partikolari.  Barra minn hekk, 

rekwiżiti għal żvilupp professjonali 

kontinwu jistgħu jkunu adatti  fejn ikopru 

żviluppi tekniċi, xjentifiċi, regolatorji u 

etiċi, u fejn jimmotivaw lill-professjonisti 

biex jipparteċipaw fit-tagħlim tul il-ħajja 

rilevanti għall-professjoni tagħhom. Meta 

jkun meħtieġ u xieraq biex jintlaħaq l-

objettiv ta' interess pubbliku, sħubija 

obbligatorja f'Kamra tista' tiġi 

kkunsidrata bħala xierqa, b'mod 

partikolari meta l-Kmamar ikollhom 

mandat pubbliku. 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20c (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20c) Din id-Direttiva jenħtieġ li 

tirrispetta l-kompetenza tal-Istati Membri 

f'dak li għandu x'jaqsam mar-

regolamentazzjoni tal-professjonijiet fil-

qasam tal-kura tas-saħħa abbażi tal-

Artikolu 168(7) tat-TFUE kif ukoll l-

intenzjoni tal-Istati Membri li jipprovdu u 

jiggarantixxu livell għoli ta' kura tas-

saħħa u sikurezza tal-pazjenti. Għal dan 

il-għan, l-Istati Membri jenħtieġ li jkunu 
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jistgħu jiddeċiedu dwar il-grad ta' 

importanza tal-kunsiderazzjonijiet 

ekonomiċi meta mqabbla mal-kriterji tal-

proporzjonalità rilevanti l-oħra. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20d (ġdida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20d) Il-kriterji tal-proporzjonalità kif 

stipulati f'din id-Direttiva jistgħu jiġu 

applikati sal-limitu u l-grad ta' intensità 

xierqa waqt valutazzjoni ta' 

proporzjonalità mwettqa qabel ma jiġu 

introdotti dispożizzjonijiet ġodda, jew 

qabel ma jiġu emendati dawk eżistenti. Il-

limitu u l-grad ta' intensità applikati waqt 

il-valutazzjoni jenħtieġ li jkunu 

proporzjonati għall-kontenut tad-

dispożizzjoni introdotta u l-impatt tagħha. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(24) Peress li l-objettivi ta' din id-

Direttiva, jiġifieri t-tneħħija ta' 

restrizzjonijiet sproporzjonati fuq l-aċċess 

għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet 

regolati, ma jistgħux jinkisbu b'mod 

suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu 

pjuttost, minħabba l-iskala tal-azzjoni, 

jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 

tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-

prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-

Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. Skont il-prinċipju ta' 

proporzjonalità, kif ipprovdut f'dak l-

Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 

minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawn 

l-objettivi, 

(24) Peress li l-objettivi ta' din id-

Direttiva, jiġifieri t-tneħħija ta' 

restrizzjonijiet sproporzjonati fuq l-aċċess 

għal jew l-eżerċitar ta' professjonijiet 

regolati, ma jistgħux jinkisbu b'mod 

suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jistgħu 

pjuttost, minħabba l-iskala tal-azzjoni, 

jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni 

tista' tadotta miżuri, b'konformità mal-

prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-

Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 

Ewropea. Skont il-prinċipju tan-

nondiskriminazzjoni, u skont il-prinċipju 

ta' proporzjonalità kif ipprovdut f'dak l-

Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 

minn dak li hu meħtieġ biex jintlaħqu dawn 
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l-objettivi, 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar 

qafas komuni għat-twettiq ta' 

valutazzjonijiet tal-proporzjonalità qabel l-

introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet 

leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi 

ġodda li jillimitaw l-aċċess għal jew l-

eżerċitar ta' professjonijiet regolati, jew l-

emendar ta' dawk eżistenti, bl-għan li jiġi 

żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq 

intern. 

Din id-Direttiva tistabbilixxi regoli dwar 

qafas komuni għat-twettiq ta' 

valutazzjonijiet tal-proporzjonalità qabel l-

introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet 

leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi 

essenzjali ġodda li jillimitaw l-aċċess għal 

jew l-eżerċitar ta' professjonijiet regolati, 

jew l-emendar ta' dawk eżistenti, bl-għan li 

jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq 

intern, filwaqt li jiġi żgurat ukoll li l-

protezzjoni taċ-ċittadini, bl-użu ta' 

standards u kwalifiki verifikati tal-

professjonijiet u l-professjonisti regolati 

kollha, tibqa' tal-akbar importanza. Hi ma 

taffettwax il-prerogattiva u d-diskrezzjoni 

tal-Istati Membri li jiddeċiedu jekk u kif 

għandhom jirregolaw professjoni, fil-

limiti stabbiliti mill-prinċipji tan-

nondiskriminazzjoni u tal-proporzjonalità. 

Ġustifikazzjoni 

Sabiex jitħares il-prinċipju tas-sussidjarjetà, tiġi evitata burokrazija żejda u jkun hemm 

"proporzjonalità", il-valutazzjonijiet tal-proporzjonalità għandhom jiffukaw fuq il-modifiki 

essenzjali biss. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika 

għar-rekwiżiti taħt is-sistemi legali tal-

Istati Membri li jirrestrinġu l-aċċess għal 

professjoni regolata jew it-twettiq tagħha, 

jew wieħed mill-modi tat-twettiq tagħha, 

1. Din id-Direttiva għandha tapplika 

għar-rekwiżiti taħt is-sistemi legali tal-

Istati Membri li jirrestrinġu l-aċċess għal 

professjoni regolata jew it-twettiq tagħha, 

jew wieħed mill-modi tat-twettiq tagħha, 
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inkluż l-użu ta' titoli professjonali u l-

attivitajiet professjonali permessi skont dan 

it-titolu, li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE. 

inkluż l-użu ta' titoli professjonali u l-

attivitajiet professjonali permessi skont dan 

it-titolu, li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' 

applikazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE, 

mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 1a 

ta' dan l-Artikolu. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 1a (ġdid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Din id-Direttiva ma għandhiex 

tapplika għal rekwiżiti li jillimitaw l-

aċċess għall-professjonijiet tas-saħħa 

regolati, jew l-eżerċitar tagħhom, b'rabta 

mal-forniment ta' servizzi tal-kura tas-

saħħa, inklużi s-servizzi farmaċewtiċi u l-

preskrizzjoni, l-iddispensar u l-forniment 

ta' prodotti mediċinali u apparat mediku, 

irrispettivament minn jekk jingħatawx 

permezz ta' faċilitajiet tal-kura tas-saħħa, 

u jkunu xi jkunu l-mezzi li permezz 

tagħhom ikunu organizzati jew 

iffinanzjati fil-livell nazzjonali u 

irrispettivament minn jekk ikunux 

pubbliċi jew privati. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li qabel l-introduzzjoni ta' 

dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji 

jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-

aċċess għal professjonijiet regolati jew l-

eżerċitar tagħhom, jew l' emendar ta' dawk 

eżistenti, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti 

jwettqu valutazzjoni tal-proporzjonalità 

tagħhom skont ir-regoli stabbiliti f'din id-

Direttiva. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li qabel l-introduzzjoni ta' 

dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji 

jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-

aċċess għal professjonijiet regolati jew l-

eżerċitar tagħhom, jew l-emendar ta' dawk 

eżistenti, l-awtoritajiet kompetenti rilevanti 

jwettqu valutazzjoni tal-proporzjonalità 

tagħhom skont ir-regoli stabbiliti f'din id-

Direttiva, filwaqt li jqisu b'mod sħiħ in-
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natura speċifika ta' kull professjoni. 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Ir-raġunijiet biex jitqies li 

dispożizzjoni hija ġġustifikata, meħtieġa u 

proporzjonata għandhom jiġu sostanzjati 

b'evidenza kwalitattiva u, fejn ikun 

possibbli, kwantitattiva. 

3. Ir-raġunijiet biex jitqies li 

dispożizzjoni hija ġġustifikata, meħtieġa u 

proporzjonata għandhom jiġu sostanzjati 

b'evidenza kwalitattiva u, fejn ikun 

possibbli u rilevanti, kwantitattiva. 

 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 

regolatorji jew amministrattivi li jillimitaw 

l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' 

professjonijiet regolati li jkunu beħsiebhom 

jintroduċu u l-emendi li jkunu beħsiebhom 

jagħmlu għad-dispożizzjonijiet eżistenti 

huma ġustifikati minn objettivi ta' interess 

pubbliku. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 

regolatorji jew amministrattivi li jillimitaw 

l-aċċess għal jew l-eżerċitar ta' 

professjonijiet regolati li jkunu beħsiebhom 

jintroduċu u l-emendi li jkunu beħsiebhom 

jagħmlu għad-dispożizzjonijiet eżistenti 

huma ġustifikati minn objettivi ta' interess 

pubbliku, inkluż l-objettiv tas-saħħa u s-

sikurezza pubbliċi. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtoritajiet kompetenti rilevanti 

għandhom jikkunsidraw b'mod partikolari 

jekk dawn id-dispożizzjonijiet humiex 

oġġettivament ġustifikati abbażi tal-ordni 

pubbliku, tas-sigurtà pubblika jew tas-

saħħa pubblika, jew minn raġunijiet 

2. L-awtoritajiet kompetenti rilevanti 

għandhom jikkunsidraw b'mod partikolari 

jekk dawn id-dispożizzjonijiet humiex 

oġġettivament ġustifikati abbażi tal-ordni 

pubbliku, tas-sigurtà pubblika jew tas-

saħħa pubblika, jew minn raġunijiet 
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prevalenti ta' interess pubbliku, bħall-

preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-

sistema tas-sigurtà soċjali, il-protezzjoni 

tal-konsumaturi, ir-riċevituri ta' servizzi u 

l-ħaddiema, is-salvagwardja tal-

amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, l-

ekwità fi tranżazzjonijiet kummerċjali, il-

ġlieda kontra l-frodi u l-prevenzjoni tal-

evażjoni u l-evitar tat-taxxa, is-sigurtà fit-

toroq, il-ħarsien tal-ambjent u l-ambjent 

urban, is-saħħa tal-annimali , il-proprjetà 

intellettwali, is-salvagwardja u l-

konservazzjoni tal-wirt storiku u artistiku 

nazzjonali, l-objettivi ta' politika soċjali u l-

objettivi ta' politika kulturali. 

prevalenti ta' interess pubbliku, bħall-

preservazzjoni tal-bilanċ finanzjarju tas-

sistema tas-sigurtà soċjali, il-protezzjoni 

tal-konsumaturi, il-benefiċjarji ta' servizzi, 

inklużi l-pazjenti, u l-ħaddiema, is-

salvagwardja tal-amministrazzjoni tajba 

tal-ġustizzja, l-ekwità fi tranżazzjonijiet 

kummerċjali, il-ġlieda kontra l-frodi u l-

prevenzjoni tal-evażjoni u l-evitar tat-

taxxa, is-sigurtà fit-toroq, il-ħarsien tal-

ambjent u l-ambjent urban, is-saħħa tal-

annimali, il-proprjetà intellettwali, is-

salvagwardja u l-konservazzjoni tal-wirt 

storiku u artistiku nazzjonali, l-objettivi ta' 

politika soċjali u l-objettivi ta' politika 

kulturali. 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Meta jkunu qed jivvalutaw il-ħtieġa 

u l-proporzjonalità tad-dispożizzjonijiet, l-

awtoritajiet kompetenti rilevanti għandhom 

jikkunsidraw b'mod partikolari: 

2. Meta jkunu qed jivvalutaw il-ħtieġa 

u l-proporzjonalità tad-dispożizzjonijiet, l-

awtoritajiet kompetenti għandhom 

japplikaw il-kriterji elenkati f'dan il-

paragrafu filwaqt li jqisu ċ-ċirkostanzi 

partikolari tal-professjoni kkonċernata, 

in-natura tad-dispożizzjoni u l-objettiv ta' 

interess pubbliku segwit. Għaldaqstant, ir-

rilevanza ta' kwalunkwe kriterju 

individwali tista' tiddependi fuq l-

importanza tal-objettivi ta' interess 

pubbliku segwiti. L-awtoritajiet 

kompetenti rilevanti għandhom 

jikkunsidraw b'mod partikolari: 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) in-natura tar-riskji relatati mal- (a) in-natura tar-riskji relatati mal-
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objettivi ta' interess pubbliku segwiti, 

b'mod partikolari r-riskji għall-

konsumaturi, għall-professjonisti jew 

partijiet terzi; 

objettivi ta' interess pubbliku segwiti, 

b'mod partikolari r-riskji għall-

konsumaturi, għall-benefiċjarji tas-

servizzi, inklużi l-pazjenti, għall-

professjonisti jew partijiet terzi; 

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom, b'mezzi xierqa, 

jinformaw liċ-ċittadini, lil dawk li jirċievu 

servizz, lill-assoċjazzjonijiet 

rappreżentattivi u lill-partijiet 

ikkonċernati rilevanti oħra minbarra l-

membri tal-professjoni qabel ma 

jintroduċu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 

regolatorji jew amministrattivi ġodda li 

jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet 

regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew 

jemendaw dawk eżistenti, u jagħtuhom l-

opportunità li jesprimu l-fehmiet tagħhom. 

Minbarra l-membri tal-professjoni, l-Istati 

Membri għandhom, b'mezzi xierqa, 

jinformaw lill-partijiet ikkonċernati 

rilevanti kollha inklużi ċ-ċittadini, il-

benefiċjarji tas-servizzi u l-

assoċjazzjonijiet rappreżentattivi qabel ma 

jipproponu dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 

regolatorji jew amministrattivi ġodda li 

jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet 

regolati jew l-eżerċitar tagħhom, jew 

jemendaw dawk eżistenti, u b'hekk 

jagħtuhom l-opportunità li jesprimu l-

fehmiet tagħhom, li mbagħad għandhom 

jiġu kkunsidrati kif xieraq. Dan il-proċess 

jista' jseħħ, pereżempju, permezz ta' 

konsultazzjoni pubblika, li r-riżultati 

tagħha jinfurmaw il-kontenut tad-

dispożizzjonijiet adottati. 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Ir-raġunijiet biex jitqies li d-

dispożizzjonijiet, valutati skont din id-

Direttiva, huma ġustifikati, neċessarji u 

proporzjonati, u li huma kkomunikati lill-

Kummissjoni skont il-paragrafi 5 u 6 tal-

Artikolu 59 tad-Direttiva 2005/36/KE, 

għandhom jiġu reġistrati mill-awtoritajiet 

kompetenti rilevanti fil-bażi tad-dejta tal-

1. Ir-raġunijiet biex jitqies li d-

dispożizzjonijiet, valutati skont din id-

Direttiva, huma ġustifikati, neċessarji u 

proporzjonati, u li huma kkomunikati lill-

Kummissjoni skont il-paragrafi 5 u 6 tal-

Artikolu 59 tad-Direttiva 2005/36/KE, 

għandhom jiġu reġistrati rapidament mill-

awtoritajiet kompetenti rilevanti fil-bażi 
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professjonijiet regolati, imsemmija fl-

Artikolu 59(1) tad-Direttiva 2005/36/KE u 

wara jiġu pubblikati mill-Kummissjoni. 

tad-dejta tal-professjonijiet regolati, 

imsemmija fl-Artikolu 59(1) tad-

Direttiva 2005/36/KE u wara jiġu 

pubblikati mill-Kummissjoni malajr kemm 

jista' jkun. 
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