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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Rispett tal-kumplimentarità tan-nisa u tal-irġiel, applikazzjoni tal-prinċipju tal-ekwità

Meta l-leġiżlatur Ewropew jilleġiżla dwar id-drittijiet tal-pazjenti, jaqbel li jiġi applikat il-
prinċipju tal-ekwità. In-nisa u l-irġiel huma kumplimentari. Ħadd ma jikkontesta l-fatt li l-
bżonnijiet mediċi tagħhom huma ta' tip differenti. Mal-perennità tal-valuri fundamentali 
komuni għas-sistemi ta' kura tas-saħħa fl-UE adottati mill-Kunsill f'Ġunju 2006, jiġifieri l-
universalità, l-aċċess għal kura tas-saħħa ta' kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, għandu jiżdied 
il-prinċipju "ekwità fis-saħħa" li jfisser li l-irġiel u n-nisa għandhom jiġu trattati bl-istess 
mod meta jkollhom bżonnijiet komuni, filwaqt li fl-istess ħin għandhom jiġu indirizzati 
d-differenzi ta' bejniethom b'mod ġust.

Ir-rapporteur jinsisti fuq il-garanzija tal-aċċess għas-sistemi ta' kura tas-saħħa pubblika fil-
kuntest transkonfinali. Dan huwa sempliċement it-tqegħid għad-dispożizzjoni ta' servizzi ta' 
kura tas-saħħa ġinekoloġiċi u dawk marbuta mal-protezzjoni tal-ommijiet u tat-trabi, bi qbil 
mad-definizzjoni tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa matul is-56 Assemblea Dinjija tagħha 
li saret f'Alma Ata (Riżoluzzjoni A56/27)1.

Ir-rapporteur jenfasizza t-tħassib tiegħu, fi ħdan il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa, fir-
rigward tat-trattament tal-kanċer tas-sider li, fl-UE tal-lum, jirrappreżenta r-raġuni 
prinċipali ta' mewt tan-nisa bejn il-35 u l-55 sena. Il-prevenzjoni, l-eżamijiet mammografiċi u 
t-trattament tal-kanċer tas-sider jew tal-kanċer tal-għonq tal-utru għandhom jiġu inklużi fil-
modalitajiet ta' rimborż għas-servizzi tal-kura tas-saħħa transkonfinali. L-istess esiġenzi 
japplikaw għall-irġiel li min-naħa tagħhom għandhom ukoll jibbenefikaw minn miżuri ta' 
prevenzjoni, ta' eżaminazzjoni u ta' trattament tal-kanċer tal-pulmuni, tal-prostata, tal-
pankreas u tat-testikoli. Nistgħu insalvaw ħajjet bosta nisa/ommijiet u irġiel/missirijiet morda 
bil-kanċer mingħajr ma jafu jekk il-leġiżlatur ma jostakolax koperazzjoni transkonfinali 
msaħħa f'dan il-qasam, u jekk l-Istati Membri jieħdu l-impenn li jikkoperaw b'mod volontarju 
f'dan il-qasam.

Il-modalitajiet ta' rimborż tal-ispejjeż ta' trattament u ta' kura jenfasizzaw id-differenzi 
bejn is-sessi. L-assigurazzjonijiet, is-soċjetajiet mutwali u l-fondi tas-saħħa għandhom 
iwaqqfu kull forma ta' diskriminazzjoni, anke moħbija, meta pereżempju tkun ibbażata fuq 
fatturi ta' riskju marbuta mal-mard ereditarju jew ġenetiku. Huma għandhom ukoll jieqfu 
jikkalkulaw l-ispejjeż ta' assigurazzjoni għall-mard u l-primjums ta' assigurazzjoni skont is-
sess u skont in-natura tax-xogħol soġġetti għall-indiċi. Fir-rigward tal-kalkolu tal-ispejjeż u 
tal-primjums, il-mekkaniżmi għandhom iwaqqfu kull tip ta' diskriminazzjoni bbażata fuq in-
natura tax-xogħol ta' indiċi. Wieħed jinnota fil-fatt li huma bosta n-nisa li ma jaħdmux fis-suq 
tax-xogħol formalizzat iżda li jiddedikaw ħajjithom għal attivitajiet oħra bħal pereżempju l-
animazzjoni tan-netwerk ta' solidarjetà bejn il-ġenerazzjonijiet, il-kura u l-edukazzjoni tat-tfal 
jew tal-anzjani. Ir-rapporteur ifakkar għalhekk dwar il-bżonn li, partikolarment għan-nisa, l-
ispejjeż u l-primjums jiġu kkalkulati f'termini ta' ċiklu tal-ħajja.

                                               
1 (Konferenza Internazzjonali dwar is-servizzi ta' kura tas-saħħa primarji, Alma-Ata: 25 Anniversarju, Rapport 
tas-Segretarjat, Punt tal-Aġenda proviżorju 14.18, tal-24 ta' April 2003)
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Sabiex tiġi evitata kull diskriminazzjoni bejn il-pazjenti relatata mal-kundizzjonijiet 
finanzjarji u man-nazzjonalità, ir-rapporteur qed jissuġġerixxi li nieħdu l-benefiċċju mill-
esperjenza tad-Direttorat Ewropew għall-Kwalità tal-Mediċini u tal-Kura tas-Saħħa, 
istituzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa ta' Strasburgu, li taħdem favur ċirkulazzjoni mtejba tal-
mediċini bejn il-membri tagħha, filwaqt li tiggarantixxi aħjar il-kwalità tagħhom.

L-implimentazzjoni tal-kura tas-saħħa transkonfinali tirrappreżenta potenzjal enormi 
għall-koperazzjoni interreġjonali. Din timmanifesta ruħha b'modi differenti skont l-għamla 
ġeografika tal-Istati Membri l-qodma (UE-15), meta mqabbla mal-Istati Membri l-ġodda (UE-
12) u xi arranġamenti oħra bejn Stati Membri ġodda u qodma, partikolarment fl-Ewropa 
ċentrali. L-iżvilupp reġjonali soċjo-ekonomiku ta' spiss mhuwiex ekwu u dan għandu bħala 
effett li s-saħħa pubblika mhix ekwa lanqas. Din is-sitwazzjoni ssir iktar tanġibbli 
partikolarment fil-fruntieri bejn Stat Membru ġdid u wieħed qadim. B'konsegwenza ta' dan, l-
Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha possibbli sabiex jipprevedu l-konsegwenzi 
ekonomiċi u organizzattivi imponuti lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa, lil min iwettaq 
servizzi ta' kura tas-saħħa u lill-fondi ta' assigurazzjoni għal kontra l-mard. Fil-fatt, jaqbel li 
jiġu kkonċiljati l-esiġenzi tal-pazjenti li jibbenefikaw minn kura tas-saħħa transkonfinali mal-
obbligu tal-istaff li jaħdem fil-kura tas-saħħa, li min-naħa tiegħu, għandu jiffaċċja tħassib ġdid 
rigward is-servizzi ta' kura tas-saħħa f'termini ekonomiċi. Fil-fatt is-saħħa u s-servizzi relatati 
magħha ma jistgħux jitqiesu biss f'termini ekonomiċi u lanqas jiġu soġġetti għar-regoli tal-
kompetizzjoni. Dan l-approċċ jiġġustifika mill-banda l-oħra l-fatt li din id-direttiva tiġi 
bbażata mhux biss fuq l-Artikolu 95 tat-Trattat li jistipula t-tħaddim tas-suq liberu, iżda wkoll 
fuq l-Artikolu 152 dwar is-saħħa pubblika. Hija responsabilità tal-Istati Membri illi 
jiggarantixxu l-perennità tas-servizz pubbliku nazzjonali tal-kura tas-saħħa u l-aċċess għal dan 
is-servizz b'kundizzjonijiet mhux diskriminatorji, kif ukoll li jiżguraw l-ewwel u qabel kollox 
is-saħħa tajba taċ-ċittadini kollha tagħhom. Il-karta sanitarja nazzjonali tibqa' f'idejn l-Istati 
Membri.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, is-
Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Ċitazzjoni 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 95 tiegħu,

Wara li kkunsidraw it-Trattat li 
jistabbilixxi l-Komunità Ewropea, u b'mod 
partikolari l-Artikolu 152 tiegħu,
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Ġustifikazzjoni

Direttiva Ewropea dwar l-applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
bilfors għandha tkun ibbażata fuq l-Artikolu 152 TEU li jistipula l-politiki u l-azzjonijiet 
Komunitarji fil-qasam tas-saħħa pubblika.

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Il-possibilità li persuna tirċievi kura 
tas-saħħa fil-livell transkonfinali 
tippreżenta vantaġġi għall-pazjenti, imma 
d-direttiva preżenti mhijiex maħsuba fiha 
nfisha biex tippromwovi l-għoti tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali.

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti kollha huma intitulati li jirċievu kura tas-saħħa ta’ kwalità għolja fl-Istati Membri 
tagħhom stess. Il-maġġoranza tan-nies jixtiequ li jkunu ttrattati kemm jista’ qrib fejn jgħixu. 
Barra minn hekk, huwa essenzjali li l-Istati Membri jiżguraw li s-sistemi li jkunu stabbiliti 
biex jaħsbu għall-kura transkonfinali u jiffaċilitawha m’għandhomx ikunu sproporzjonati fl-
iskala u l-ispejjeż tagħhom mal-livell ta’ attività transkonfinali u m’għandhomx ikollhom 
konsegwenzi usa’ u mhux intenzjonati għas-sistemi nazzjonali tas-saħħa b’mod ġenerali.

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 
għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, filwaqt li 
tirrispetta kompletament ir-
responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri għat-
tifsira tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
relatati mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tipprovdi regoli għar-rimbors tal-ispejjeż 
tal-kura tas-saħħa li tkun ġiet irċevuta fi 
Stat Membru ieħor għal dawk il-pazjenti 
li jagħżlu li jmorru Stat Membru ieħor 
bil-għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemmhekk u li tippermetti l-koperazzjoni 
bejn l-Istati Membri f’dak li jirrigwarda l-
evalwazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa, iċ-
ċentri ta’ referenza u s-servizzi tas-saħħa 
online, f’konformità sħiħa mal-prinċipji 
ta’ aċċess universali, ta’ sodiarjetà, ta’ 
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għoti ta' kura tas-saħħa u kura medika u 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali b’mod 
partikolari għall-mard.

aċċessibilità ekonomika, ta’ ugwaljanza 
ta’ aċċessibilità territorjali u ta’ kontroll 
demokratiku. Din id-Direttiva tirrispetta 
kompletament ir-responsabbiltajiet tal-
Istati Membri fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
skont it-Trattat partikolarment it-tifsira 
tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali relatati 
mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-għoti ta' 
kura tas-saħħa u kura medika u benefiċċji 
tas-sigurtà soċjali b’mod partikolari għall-
mard.

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
ikopri l-metodi ta' provvista ta' kura tas-
saħħa kif ġej:

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali”
ikopri l-użu ta’ kura tas-saħħa fi Stat 
Membru li ma jkunx l-Istat Membru ta’ 
residenza minn pazjenti li jagħżlu li 
jivvjaġġaw lejn Stat Membru ieħor bil-
għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemmhekk. 

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-
pajjiż (jiġifieri: pazjent li jmur għand 
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor għal trattament); l-hekk 
imsejħa ‘mobbiltà tal-pazjent’;
– l-għoti ta' kura tas-saħħa transkonfinali 
(jiġifieri, il-provvista ta' servizz mit-
territorju ta' Stat Membru għat-territorju 
ta' Stat Membru ieħor) bħas-servizzi tat-
telemediċini, tad-djanjostika u tal-
preskrizzjoni mill-bogħod, jew is-servizzi 
tal-laboratorju;
– il-preżenza permanenti ta' persuna li 
tipprovdi kura tas-saħħa (jiġifieri l-
istabbiliment ta' din il-persuna fi Stat 
Membru ieħor) u
– il-preżenza temporanja ta' persuni 
(jiġifieri l-mobilità tal-professjonisti tal-
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kura tas-saħħa, meta dawn imorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi 
tagħhom).

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13) B’żieda ma’ dan, pazjenti minn Stati 
Membri oħrajn għandhom igawdu minn 
trattament ugwali bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru tat-trattament u, skond il-prinċipji 
ġenerali ta’ l-ekwità u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, kif rikonoxxuti fl-
Artikolu 21 tal-Karta ma għandhom bl-
ebda mod jiġu diskriminati fuq il-bażi tas-
sess, razza, kulur, oriġini etnika jew 
soċjali, fatturi ġenetiċi, lingwa, reliġjon 
jew twemmin, opinjoni politika jew oħra, 
sħubija ma' minorità nazzjonali, proprejtà, 
twelid, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni 
sesswali tagħhom. L-Istati Membri jistgħu 
jiddivrenzjaw fit-trattament skond il-gruppi 
differenti ta’ pazjenti biss meta jistgħu juru 
li dan huwa ġġustifikat minn raġunijiet 
mediċi leġittimi, bħal fil-każ ta’ miżuri 
speċifiċi għan-nisa jew għal gruppi ta' ċerta 
età (pereżempju tilqim mingħajr ħlas għat-
tfal jew għax-xjuħ). Barra minn hekk, 
minħabba li din id-Direttiva tirrispetta d-
drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni 
Ewropea, trid tiġi implimentata u applikata 
bir-rispett mistħoqq lid-drittijiet ta' 
ugwaljanza quddiem il-liġi u l-prinċipju ta’ 
nuqqas ta’ diskriminazzjoni skond il-
prinċipji ġenerali tal-liġi, kif imniżżla fl-
Artikoli 20 u 21 tal-Karta. Din id-Direttiva 
tapplika bla ħsara għad-Direttiva tal-
Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 
li timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrispettivament 

(13) B’żieda ma’ dan, pazjenti minn Stati 
Membri oħrajn għandhom igawdu minn 
trattament ugwali bħaċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru tat-trattament u, skond il-prinċipji 
ġenerali ta’ l-ekwità u n-nuqqas ta’ 
diskriminazzjoni, kif rikonoxxuti fl-
Artikolu 21 tal-Karta ma għandhom bl-
ebda mod jiġu diskriminati fuq il-bażi tas-
sess, razza, kulur, oriġini etnika jew 
soċjali, fatturi ġenetiċi, lingwa, reliġjon 
jew twemmin, opinjoni politika jew oħra, 
sħubija ma' minorità nazzjonali, proprejtà, 
twelid, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni 
sesswali tagħhom. Jeħtieġ għalhekk li jiġi 
mitlub li l-valuri fundamentali komuni 
għas-sistemi ta' kura tas-saħħa tal-Unjoni 
Ewropea adottati mill-Kunsill f'Ġunju 
2006, inklużi l-universalità, l-aċċess għal 
kura tas-saħħa ta' kwalità, l-ekwità u s-
solidarjetà, ikunu jikkostitwixxu parti 
essenzjali mill-protezzjoni soċjali fl-
Ewropa.  L-Istati Membri jistgħu 
jiddivrenzjaw fit-trattament skond il-gruppi 
differenti ta’ pazjenti biss meta jistgħu juru 
li dan huwa ġġustifikat minn raġunijiet 
mediċi leġittimi, bħal fil-każ ta’ miżuri 
speċifiċi għan-nisa jew għal gruppi ta' ċerta 
età (pereżempju tilqim mingħajr ħlas għat-
tfal jew għax-xjuħ). Barra minn hekk, 
minħabba li din id-Direttiva tirrispetta d-
drittijiet fundamentali u tosserva l-prinċipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta
tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-Unjoni 
Ewropea, trid tiġi implimentata u applikata 
bir-rispett mistħoqq lid-drittijiet ta' 
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mill-oriġini tar-razza jew etniċità, u 
Direttivi oħrajn li jagħtu effett lill-
Artikolu 13 tat-Trattat tal-KE. Fid-dawl ta’ 
dan, id-Direttiva tistipula li l-pazjenti 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-benefiċċju 
mill-ħarsien kontra diskriminazzjoni 
stipulat skond il-liġi Komunitarja kif ukoll 
mil-leġiżlazzjoni ta' l-Istat Membru ta' 
trattament.

ugwaljanza quddiem il-liġi u tal-prinċipju 
ta’ nuqqas ta’ diskriminazzjoni skond il-
prinċipji ġenerali tal-liġi, kif imniżżla fl-
Artikoli 20 u 21 tal-Karta. Din id-Direttiva 
tapplika bla ħsara għad-Direttiva tal-
Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta’ Ġunju 2000 
li timplimenta l-prinċipju tat-trattament 
ugwali bejn il-persuni irrispettivament 
mill-oriġini tar-razza jew etniċità, u 
Direttivi oħrajn li jagħtu effett lill-
Artikolu 13 tat-Trattat. Fid-dawl ta’ dan, 
id-Direttiva tistipula li l-pazjenti għandhom 
igawdu minn trattament ugwali għal dak 
mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat Membru ta’ 
trattament, inkluż il-benefiċċju mill-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
ta' l-Istat Membru ta' trattament.

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Huwa importanti li tkun enfasizzata 
l-ħtieġa li jkunu implimentati miżuri 
speċifiċi biex ikun iggarantit lin-nisa l-
aċċess ekwu għas-sistemi tas-saħħa 
pubblika. Dan l-aċċess għall-kura 
japplika kemm għall-kura ddestinata 
għan-nisa u l-irġiel u kemm għall-kura 
ġinekoloġika u ostetrika u l-kura tas-
saħħa, inkluża l-ħarsien tal-ommijiet u 
tat-trabi, f’konformità mad-definizzjoni 
tal-kura tas-saħħa primarja stabbilita 
mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa 
(WHO) waqt is-56 Assemblea Dinjija tas-
Saħħa tal-24 ta’ April 20031. Kull Stat 
Membru għandu jirrispetta d-dritt tan-
nisa għas-saħħa sesswali u ġenesika.
________________
1 Rapport tas-Segretarjat (A56/27) fuq il-
Konferenza Internazzjonali ta’ Alma-Ata dwar il-
Kura tas-Saħħa Primarja: il-ħamsa u għoxrin 
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anniversarju.

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 13 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(13a) Jeħtieġ ukoll li tkun enfasizzata l-
ħtieġa li jkunu implimentati miżuri biex 
ikun iggarantit lin-nisa l-aċċess ekwu 
għas-sistemi ta’ saħħa pubblika u għal 
dik il-kura li hija speċifika għalihom, 
b’mod partikulari il-kura tas-saħħa 
ġinekoloġika u ostetrika u dik 
riproduttiva.

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni ta’ l-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta' 
moviment ħieles tas-servizzi skond it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti l-ġarr ta' l-ispejjeż ta' din il-kura 
tas-saħħa mill-anqas fil-livell mogħti għall-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, fl-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom. 
Dan jirrispetta fis-sħiħ ir-responsabbilta ta’ 
l-Istati Membri li jistabbilixxu l-livell tal-
kopertura għall-mard disponibbli għaċ-
ċittadini tagħhom u jipprevjeni kull effett 
sinifikanti fuq il-finanzjament tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali. L-Istati 
Membri, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni ta’ l-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji ta' 
moviment ħieles tas-servizzi skond it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti l-ġarr ta' l-ispejjeż ta' din il-kura 
tas-saħħa mill-anqas fil-livell mogħti għall-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, fl-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom. 
Dan jirrispetta fis-sħiħ ir-responsabbilta ta’ 
l-Istati Membri li jistabbilixxu l-livell tal-
kopertura għall-mard disponibbli għaċ-
ċittadini tagħhom u jipprevjeni kull effett 
sinifikanti fuq il-finanzjament tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali. L-Istati 
Membri, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
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tagħhom, xorta waħda jistgħu jipprovdu 
għall-ħlas lura ta' l-ispejjeż tat-trattament 
fil-livell tat-tariffi fis-seħħ fl-Istat Membru 
tat-trattament jekk dan huwa ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent. Dan jista’ jkun il-każ 
b’mod partikolari għal kull trattament 
mogħti permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

tagħhom, xorta waħda jistgħu jipprovdu 
għall-ħlas lura ta' l-ispejjeż tat-trattament 
fil-livell tat-tariffi fis-seħħ fl-Istat Membru 
tat-trattament jekk dan huwa ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent. Dan jista’ jkun il-każ 
b’mod partikolari għal kull trattament 
mogħti permezz tan-netwerks ta’ referenza
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva u għal kull trattament li fl-
Istati Membri ta’ affiljazzjoni jiddependi 
mid-disponibilità kura fl-isptar fuq bażi 
fejn il-pazjent jibqa’ fl-isptar fl-Istatu 
Membru ta’ affiljazzjoni mhux aktar tard 
miż-żmien medikament indikat.

Ġustifikazzjoni

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused.
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(28) L-Istati Membri jistgħu jżommu 
kundizzjonijiet ġenerali, kriterji għall-
eliġibbiltà u formalitajiet regolatorji u 
amministrattivi għall-kisba tal-kura tas-
saħħa u l-ħlas lura ta' l-ispejjeż tal-kura tas-
saħħa, bħar-rekwiżit ta' konsultazzjoni ma' 
prattikant ġenerali qabel ma jikkonsultaw 
speċjalist jew qabel ma jirċievu l-kura fl-
isptar, kif ukoll fir-rigward tal-pazjenti li 
jfittxu kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, 
dan sakemm kundizzjonijiet tali mhumiex 
diskrezzjonarji jew diskriminatorji. 

(28) L-Istati Membri għandhom iżommu 
kundizzjonijiet ġenerali, kriterji għall-
eliġibbiltà u formalitajiet regolatorji u 
amministrattivi għall-kisba tal-kura tas-
saħħa u l-ħlas lura tal-ispejjeż tal-kura tas-
saħħa kif ukoll għat-trattament tal-
kontroll mill-professjonisti tal-kura tas-
saħħa fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni, 
bħar-rekwiżit ta' konsultazzjoni ma' 
prattikant ġenerali qabel ma jikkonsultaw 
speċjalist jew qabel ma jirċievu l-kura fl-
isptar, kif ukoll fir-rigward tal-pazjenti li 
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Għalhekk huwa xieraq li jkun meħtieġ li 
dawn il-kundizzjonijiet ġenerali u 
formalitajiet jiġu applikati b'mod oġġettiv, 
trasparenti u mhux diskriminatorju u huma 
magħrufa minn qabel, huma msejsa 
primarjament fuq konsiderazzjonijiet 
mediċi u ma jimponux piż addizzjonali la 
fuq il-professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-
Istat Membru ta' affiljazzjoni, u lanqas fuq 
pazjenti li jfittxu kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor meta mqabbla ma pazjenti li 
jkunu qed jiġu trattati fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni, u li d-deċiżjonijiet jittieħdu 
kemm jista’ jkun malajr. Dan huwa bla 
ħsara għad-drittijiet tal-Istati Membri biex 
jistipulaw kriterji jew kundizzjonijiet għal 
awtorizzazzjoni minn qabel fil-każ ta’ 
pazjenti li jkunu qed ifittxu kura tas-saħħa 
fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom.

jfittxu kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, 
dan sakemm kundizzjonijiet tali mhumiex 
diskrezzjonarji jew diskriminatorji. 
Għalhekk huwa xieraq li jkun meħtieġ li 
dawn il-kundizzjonijiet ġenerali u 
formalitajiet jiġu applikati b'mod oġġettiv, 
trasparenti u mhux diskriminatorju u huma 
magħrufa minn qabel, huma msejsa 
primarjament fuq konsiderazzjonijiet 
mediċi u ma jimponux piż addizzjonali la 
fuq il-professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-
Istat Membru ta' affiljazzjoni, u lanqas
fuq pazjenti li jfittxu kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor meta mqabbla ma pazjenti li 
jkunu qed jiġu trattati fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni, u li d-deċiżjonijiet jittieħdu 
kemm jista’ jkun malajr. Dan huwa bla 
ħsara għad-drittijiet tal-Istati Membri biex 
jistipulaw kriterji jew kundizzjonijiet għal 
awtorizzazzjoni minn qabel fil-każ ta’ 
pazjenti li jkunu qed ifittxu kura tas-saħħa 
fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom.

Ġustifikazzjoni

Jeħtieġ li jiġi żgurat li l-ispejjeż tat-trattament wara intervent mediku fi Stat Membru ieħor 
ma joħloqx spejjeż żejda lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni 
tal-pazjent, partikolarment f'każ ta' intervent urġenti.

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Kull kura tas-saħħa li ma titqiesx 
bħala kura fl-isptar skont id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Diretttiva 
għandha titqies bħala kura mhux fl-isptar. 
Fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja dwar il-moviment ħieles tas-
servizzi, huwa xieraq li ma jiġix stabbilit 
rekwiżit ta' awtorizzazzjoni minn qabel 
għal ħlas lura mis-sistema tas-sigurtà 
soċjali statutorja ta’ Stat Membru ta' 
affiljazzjoni għal kura mhux fl-isptar 

(29) Kull kura tas-saħħa li ma titqiesx 
bħala kura fl-isptar skont id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Diretttiva 
għandha titqies bħala kura mhux fl-isptar. 
Fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja dwar il-moviment ħieles tas-
servizzi, huwa xieraq li ma jiġix stabbilit 
rekwiżit ta' awtorizzazzjoni minn qabel 
għal ħlas lura mis-sistema tas-sigurtà 
soċjali statutorja ta’ Stat Membru ta' 
affiljazzjoni għal kura mhux fl-isptar 
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mogħtija fi Stat Membru ieħor. Sakemm il-
ħlas lura ta’ kura tali jibqa’ fil-limiti tal-
kopertura garantita mill-iskema ta’ 
assigurazzjoni ta’ mard tal-Istat Membru 
ta’ affiljazjoni, in-nuqqas ta’ rekwiżit ta’ 
awtorizzazzjoni mill-qabel mhux se jfixkel 
l-ekwilibrju finanzjarju tas-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali.

mogħtija fi Stat Membru ieħor. 
Madankollu, l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni għandu jieħu l-miżuri sabiex 
jiffissa minn qabel il-modalitajiet u r-
rimborż tat-trattament ta' kontroll mill-
professjonisti tal-kura tas-saħħa fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni, partikolarment 
f'każ ta' intervent urġenti. Sakemm il-ħlas 
lura ta’ kura tali jibqa’ fil-limiti tal-
kopertura garantita mill-iskema ta’ 
assigurazzjoni ta’ mard tal-Istat Membru 
ta’ affiljazjoni, in-nuqqas ta’ rekwiżit ta’ 
awtorizzazzjoni mill-qabel mhux se jfixkel 
l-ekwilibrju finanzjarju tas-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali.

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas
ġenerali għad-dispożizzjoni ta’ kura tas-
saħħa transkonfinali sigura, ta’ kwalità 
għolja u effiċjenti.

Din id-direttiva tipprovdi regoli għar-
rimbors tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li 
tkun ġiet irċevuta fi Stat Membru ieħor 
għal dawk il-pazjenti li jagħżlu li jmorru 
Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemmhekk, u tippermetti 
l-koperazzjoni bejn l-Istati Membri f’dak 
li jirrigwarda l-evalwazzjoni tat-
teknoloġiji tas-saħħa, iċ-ċentri ta’ 
referenza u s-servizzi tas-saħħa online, 
f’konformità sħiħa mal-prinċipji ta’ 
aċċess universali, ta’ sodiarjetà, ta’ 
aċċessibilità ekonomika, ta’ ugwaljanza 
ta’ aċċessibilità territorjali u ta’ kontroll 
demokratiku.  

Ġustifikazzjoni
L-oġġettivi differenti li tkopri din id-direttiva huma speċifikati aħjar meta l-għan huwa 
spjegat b’dan il-mod. Huwa importanti li tinġibed l-attenzjoni lejn ir-responsabilitajiet tal-
Istati Membri u l-prinċipji li għandhom jitqiesu mill-politika tal-kura tas-saħħa li diġà tinsab 
fil-għan ta’ din id-direttiva.

Emenda 12
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Proposta għal direttiva
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
irrispettivament minn kif tiġi organizzata, 
mogħtija jew iffinanzjata jew jekk hix 
pubblika jew privata.

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa skont it-
tifsira tal-Artikolu 4.

Emenda 13

Proposta għal direttiva
Artikolu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) “kura tas-saħħa transkonfinali” “kura 
tas-saħħa transkonfinali” tfisser kura tas-
saħħa pprovduta fi Stat Membru għajr għal 
dak fejn il-pazjent huwa persuna assigurata 
jew il-kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru għajr għal dak fejn joqgħod, 
huwa rreġistrat jew huwa stabbilit il-
provveditur tal-kura tas-saħħa;

b) “kura tas-saħħa transkonfinali” tfisser 
kura tas-saħħa pprovduta fi Stat Membru 
għajr għal dak fejn il-pazjent huwa persuna 
assigurata;

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ca) l-assigurazzjonijiet, is-soċjetajiet 
mutwali u l-fondi tas-saħħa ma 
jippermettu l-ebda forma ta' 
diskriminazzjoni, anke moħbija, ibbażata 
fuq il-fatturi ta' riskju marbuta mal-mard 
ereditarju jew ġenetiku u ma jikkalkulawx 
l-ispejjeż tal-assigurazzjoni għal kontra l-
mard u l-primjums tal-assigurazzjoni 
skont is-sess u n-natura tax-xogħol, u 
sabiex il-mekkaniżmi applikabbli fil-
qasam tal-kalkolu tal-ispejjeż u tal-
primjums iwaqqfu kull tip ta' 
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diskriminazzjoni, partikolarment kontra 
n-nisa; 

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 (1) (g a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

g a) l-ekwità għandha tiġi rispettata fil-
qasam tas-saħħa, u dan jimplika li l-irġiel 
u n-nisa għandhom jibbenfikaw minn 
ugwaljanza fit-trattamentent de l'égalité  
għall-bżonnijiet komuni tagħhom, u fl-
istess ħin id-differenzi tagħhom 
għandhom jitqiesu b'mod ġust. 

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw 
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni ta' l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw 
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni ta' l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż li kienu jitħallsu mis-sistema 
ta’ sigurtà soċjali statutorja tiegħu li kieku 
l-istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
kienet ipprovduta fit-territorju tiegħu. Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
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tiġi pprovduta. tiġi pprovduta.

Ġustifikazzjoni

L-aċċess ugwali għall-kura barra mill-pajjiż jista’ jiġi kompromess meta pazjent ikun meħtieġ 
li jħallas għall-kura minn butu qabel ma biss ikun jista’ jitlob ir-rimbors. L-Istati Membri ta’ 
affiljazzjoni u ta’ trattament jistgħu jistabbilixxu bejniethom skemi ta’ rimbors ta’ malajr 
(almenu għal dawk il-pazjenti li huma ekonomikament żvantaġġjati, jekk mhux għal kulħadd). 
Il-fatt li jkun speċifikat li l-ispejjeż se jkunu rimborsati lill-persuna assicurata jeskludi din il-
possibilità.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skond 
id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell ta' l-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta.

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skond 
id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell ta' l-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta. Fil-każ fejn il-pazjent 
ikun jeħtieġ urġentement li jiddaħħal biex 
jinżamm l-isptar għall-kura li ma tkunx 
iggarantita fl-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni fil-limitu ta’ żmien li jkun 
medikament indikat, l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni għandu jħallas l-ispejjeż 
kollha reali ta’ din il-kura tas-saħħa.

Ġustifikazzjoni

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused.
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 6  paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ostaklu għall-moviment ħieles tal-
persuni.

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ eliġibbiltà 
u formalitajiet regolatorji u amministrattivi 
għall-kisba tal-kura tas-saħħa u l-ħlas lura 
ta’ l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa li kien 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat fit-territorju tiegħu, 
dan sakemm ma jkunux diskriminatorji u 
lanqas ma jkunu ta' ostaklu għall-moviment 
ħieles tal-persuni, tal-merkanzija jew tas-
servizzi, u bil-kundizzjoni li jkun assigura 
minn qabel l-aċċess universali għas-
servizzi tal-kura tas-saħħa għaċ-ċittadini 
tiegħu, b’mod partikulari għan-nisa u t-
tfal.

Ġustifikazzjoni

Bil-wasla ta’ għadd sostanzjali ta’ pazjenti minn Stati Membri antiki fil-faċilitajiet tal-kura 
tas-saħħa li jinsabu fl-Istati Membri l-ġodda, qed issir diskriminazzjoni bejn il-pazjenti f’uħud 
mill-istabbilimenti. Dan il-fenomenu qed isir jerġa’ agħar minħabba l-fatt li qed jaffettwa s-
saħħa tan-nisa u t-tfal.

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 6  paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istat Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu ta’ l-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 

4. L-Istati Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu ta’ l-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu għall-persuna 
assigurata mis-sistema ta' sigurtà soċjali 
statutorja għall-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu 
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jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji magħrufa minn qabel u l-
ispejjeż imħallsa lura skond dan il-
mekkaniżmu m'għandhomx ikunu anqas 
minn dawk li kienu jinġarru li kieku l-istess 
kura tas-saħħa jew waħda simili kellha 
tingħata fit-territorju ta' l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni.

għandu jissejjes fuq kriterji oġġettivi u 
mhux diskriminatorji magħrufa minn qabel 
u l-ispejjeż imħallsa lura skond dan il-
mekkaniżmu m'għandhomx ikunu anqas 
minn dawk li kienu jinġarru li kieku l-istess 
kura tas-saħħa jew waħda simili kellha 
tingħata fit-territorju ta' l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni.

Ġustifikazzjoni

L-aċċess ugwali għall-kura barra mill-pajjiż jista’ jiġi kompromess meta pazjent ikun meħtieġ 
li jħallas għall-kura minn butu qabel ma biss ikun jista’ jitlob ir-rimbors. L-Istati Membri ta’ 
affiljazzjoni u ta’ trattament jistgħu jistabbilixxu bejniethom skemi ta’ rimbors ta’ malajr 
(almenu għal dawk il-pazjenti li huma ekonomikament żvantaġġjati, jekk mhux għal kulħadd). 
Il-fatt li jkun speċifikat li l-ispejjeż se jkunu rimborsati lill-persuna assicurata jeskludi din il-
possibilità.

Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 8  paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor
f’konformità ma’ din id-Direttiva, “kura fl-
isptar” u “kura speċjalizzata” għandhom 
ifissru kura tas-saħħa hekk kif definiti 
mil-leġiżlazzjoni li hemm fis-seħħ fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni, fil-każ fejn il-
kura tkun tirrikjedi li l-pazjent jinżamm l-
isptar għall-anqas għal lejl wieħed jew l-
użu ta' infrastruttura jew ta' tagħmir 
mediku speċjalizzati jew għoljin ħafna jew 
li tkun tinvolvi riskju partikolari għall-
pazjent jew għall-popolazzjoni.

a) kura tas-saħħa li teħtieġ 
akkomodazzjoni mal-lejl għall-pazjent 
ikkonċernat għal mill-anqas lejl wieħed.
b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
għal:
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- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati ħafna u għoljin ħafna;
- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent 
jew għall-popolazzjoni.

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4 a. Fi kwalunkwe każ għandha tingħata 
awtorizzazzjoni minn qabel meta l-pazjent 
ikun jinħtieġ trattament mediku li 
normalment tkun taħseb għalih is-sistema 
tas-sigurtà soċjali tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni u t-trattament ma jkunx jista' 
jingħata fl-Istat Membru ta' residenza, 
sal-limitu ta' żmien li jkun medikament 
ġustifikabbli, kif stabbilit mir-Regolament 
(KEE) Nru 1408/71 u r-Regolament (KE) 
Nru 883/2004.

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti, f’dan l-istadju, li wieħed jinnota hawnhekk il-limiti tal-kamp ta’ 
applikazzjoni ta’ dan l-artikolu li jirriżultaw mill-applikazzjoni tar-regolamenti 1408/71 u 
883/2004.

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5 a. L-Istat Membru ta’ trattament jista’ 
jieħu miżuri xierqa biex jindirizza l-fluss 
ta’ pazjenti deħlin għandu u biex iżomm 
dan il-fluss milli jdgħajjef, jew milli 
x'aktars li jdgħajjef, l-ippjanar u r-
razzjonalizzazzjoni mwettqa fis-settur tal-
isptarijiet sabiex tiġi evitata kapaċità żejda 
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tal-isptarijiet, l-iżbilanċ fil-provvista tal-
kura tas-saħħa u l-ħela loġistika u 
finanzjarja, iż-żamma kif inhu ta' servizz 
mediku u tal-isptar bilanċjat miftuħ għal 
kulħadd, jew iż-żamma kif inhi ta’ 
kapaċità ta’ trattament jew ta' kompetenza 
medika fit-territorju tal-Membru 
kkonċernat. L-Istat Membru ta' 
trattament għandu jastjeni minn kull 
diskriminazzjoni f’dak li jirrigwarda n-
nazzjonalità u għandu jiżgura li l-miżuri 
li jillimitaw il-libertà tal-moviment ikunu 
limitati għal dak li hu meħtieġ u 
proporzjonat. L-Istat Membru ta' 
trattament għandu jinnotifika lill-
Kummissjoni b’dawn il-miżuri.

Ġustifikazzjoni

L-Artikolu 5 tad-Direttiva tistabbilixxi r-responsabi.itajiet tal-Istati Membri ta’ trattament fil-
każ ta’ kura transkonfinali. Filwaqt li l-mezzi li jippermettu lill-Istat Membru ta' affiljazzjoni 
li jikkontrolla l-flussi ta’ pazjenti huma koperti banda oħra (fl-Artikolu 8), din id-Direttiva. 
tibqa’ siekta dwar il-possibilitajiet tal-Istat Membru ta' trattament li jikkontrollaw flussi kbar 
ta’ pazjenti deħlin li jistgħu jaffettwaw is-sistema ta’ kura tas-saħħa tagħhom u l-
possibilitajiet li jwettqu r-responsabilitajiet tagħhom fil-qasam tal-kura tas-saħħa.

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) l-urġenza tat-trattament jew tal-
proċedura medika kkonċernata;

Ġustifikazzjoni

Għalkemm għadd kbir ta’ kundizzjonijiet mediċi jistgħu ma jkunux akkumpanjati minn uġigħ, 
jistgħu jirrikjedu trattament jew intervenzjoni urġenti permezz ta’ proċeduri mediċi speċifiċi.



PE415.154v02-00 20/23 AD\766831MT.doc

MT

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ affiljazzjoni 
għandhom jiżguraw li jeżistu mekkaniżmi 
fis-seħħ għall-provvediment lill-pazjenti 
fuq talba b'tagħrif dwar il-kisba tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, u t-termini 
u l-kundizzjoni li japplikaw, inter alia kull 
meta tiġi kkawżata ħsara b’riżultat ta’ kura 
tas-saħħa riċevuta fi Stat Membru ieħor.

1. L-Istati Membri ta’ affiljazzjoni 
għandhom jiżguraw li jeżistu mekkaniżmi 
fis-seħħ għall-provvediment lill-pazjenti 
fuq talba b'tagħrif dwar il-kisba tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, u t-termini 
u l-kundizzjonijiet li japplikaw, inter alia 
kull meta tiġi kkawżata ħsara b’riżultat ta’ 
kura tas-saħħa riċevuta fi Stat Membru 
ieħor, il-kundizzjonijiet li jawtorizzaw 
trattament ta' kontroll mill-professjonisti 
tal-kura tas-saħħa fl-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni, kif ukoll ir-rimborż. Fit-
tagħrif dwar il-kura transkonfinali 
għandha ssir distinzjoni ċara bejn id-
drittijiet li l-pazjenti għandhom bis-saħħa 
ta’ din id-Direttiva u d-drittijiet li ġejjin 
minn regolamenti dwar il-koordinazzjoni 
ta' skemi tas-sigurtà soċjali kif imsemmija 
fl-Artikolu 3(1)(f).

Emenda 25

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) jipprovd u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, 
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
u lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa, 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet tal-
pazjenti relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, il-ħarsien tad-data personali, il-
proċeduri tal-ilmenti u l-mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

Ġustifikazzjoni

Il-professjonisti tas-saħħa huma l-ewwel punt ta’ kuntatt għall-pazjent u jeħtieġu tagħrif dwar 
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id-drittijiet tal-pazjent kemm sabiex josservaw id-drittijiet kollha u kemm sabiex jiggwidaw 
lill-pazjent biex jakkwista l-għajnuna li jeħtieġ.

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) jgħin lill-pazjenti jħarsu d-drittijiet 
tagħhom u jfittxu rikors xieraq fil-każ li 
tirriżulta l-ħsara mill-użu tal-kura tas-saħħa 
fi Stat Membru ieħor; il-punt ta’ kuntatt 
nazzjonali għandu b’mod partikolari 
jgħarraf lill-pazjenti dwar l-għażliet 
disponibbli sabiex jissolva kull kunflitt, 
jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-iskema 
xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati għall-
każ speċifiku u jgħinhom biex jissorveljaw 
it-tilwim tagħhom fejn meħtieġ;

b) jipprovdi tagħrif dwar x’għandu 
wieħed jagħmel f’każijiet ta’ rikors u 
ħsara, jgħin lill-pazjenti jħarsu d-drittijiet 
tagħhom u jfittxu rikors xieraq fil-każ li 
tirriżulta l-ħsara mill-użu tal-kura tas-saħħa 
fi Stat Membru ieħor; il-punt ta’ kuntatt 
nazzjonali għandu b’mod partikolari 
jgħarraf lill-pazjenti dwar l-għażliet 
disponibbli sabiex jissolva kull kunflitt, 
jgħinhom fl-identifikazzjoni ta' l-iskema 
xierqa ta’ riżoluzzjoni barra l-qrati għall-
każ speċifiku u jgħinhom biex jissorveljaw 
it-tilwim tagħhom fejn meħtieġ;

Ġustifikazzjoni

It-tagħrif rigward x’għandu wieħed jagħmel fil-każ ta’ ilment jew ta’ ħsara fl-Istat Membru 
ta' trattament għandu jkun disponibbli fil-punti ta’ kuntatt nazzjonali.

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 13  paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. l-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw il-
kooperazzjoni fil-provvediment tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali fil-livell reġjonali 
u lokali kif ukoll permezz tat-teknoloġiji 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni, l-kura tas-
saħħa transkonfinali pprovduta fuq bażi 
temporanja jew ad hoc u forom oħra ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali.

2. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw 
il-kooperazzjoni fil-provvediment tal-kura 
tas-saħħa transkonfinali fil-livell reġjonali 
u lokali u l-komunikazzjoni bejn il-
provvedituri tal-kura tas-saħħa barra 
mill-pajjiż u l-provvedituri tal-kura tas-
saħħa kontinwa fil-pajjiż ta’ oriġini, kif 
ukoll permezz tat-teknoloġiji tat-tagħrif u 
tal-komunikazzjoni, il-kura tas-saħħa 
transkonfinali pprovduta fuq bażi 
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temporanja jew ad hoc u forom oħra ta’ 
kooperazzjoni transkonfinali.

Ġustifikazzjoni

Il-kontinwità tal-kura hija indispensabbli għas-sikurezza tal-pazjent. It-timijiet mediċi tal-
pajjiż ta’ oriġini tal-pazjent iridu jikkollaboraw mill-qrib mat-timijiet mediċi u speċjalisti tal-
pajjiż ta’ trattament biex tkun iggarantita l-kontinwità tal-kura.
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