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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

1) Kuntest

Huwa importanti li wieħed jiddistingwi b’mod ċar il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ din il-
proposta għal Direttiva, biex tkun evitata kull konfużjoni minħabba verżjonijiet differenti. Il-
proposta hija mmirata biss lejn il-mobilità tal-pażjenti. Hija ma tikkonċernax il-mobilità tal-
professjonisti. Għalhekk hija ma tikkonċernax l-applikazzjoni tad-Direttiva dwar «is-
servizzi » fil-qasam tas-saħħa.
B’mod ġenerali, il-pazjenti jixtiequ jibbenefikaw minn kura tas-saħħa ta’ kwalità, viċin 
tagħhom u fi żmien qasir. Madanakollu f’ċerti każi, l-aħjar kura tinsab fi Stat Membru. Il-
pazjenti għalhekk jinsabu f’pożizzjoni li jivjaġġaw f’post ieħor biex jiksbu servizzi tas-saħħa 
tal-aħjar kwalità, iktar mgħaġġla jew irħas. 

Qabel ma wieħed ikollu aċċess għal din il-kura tas-saħħa, wieħed għandu jkollu 
informazzjoni li tippermettilu jkun jaf jekk is-servizzi differenti humiex ta’ kwalità tajba, 
disponibbli u xierqa; huwa importanti wkoll li l-proċedura amministrattiva applikabbli tkun 
ċara. Meta l-pazjenti jiddeċiedu li jirċievu kura tas-saħħa barra l-pajjiż, jeħtieġ li tkun 
garantita l-protezzjoni xierqa tal-benesseri u s-sigurtà tagħhom.

Il-kuntest attwali huwa kkaratterizzat minn tkabbir tal-interdipendenza tas-sistemi u l-politiki 
tas-saħħa tal-Unjoni Ewropea kollha.
Dan l-iżvilupp jispjega ruħu permezz ta’ numru ta’ fatturi, speċjalment minħabba ż-żieda fiċ-
ċirkulazzjoni tal-pazjenti u tal-professjonisti fl-UE (faċilitat permezz tas-sentenzi tal-Qorti 
Ewropea tal-Ġustizzja), mill-aspettattivi komuni tal-popolazzjoni kollha tal-Unjoni jew 
saħansitra t-tixrid ta' teknoloġiji u tekniki mediċi ġodda bbażati fuq it-teknoloġiji tal-
informatika.

2) Dgħufija tas-sistema attwali għad-detriment tal-pazjenti 

Teżisti madanakollu inċertezza legali f’dan il-qasam. Il-Qorti tal-Ġustizzja żviluppat każistika 
li f’ċerti aspetti hija kontradittorja u li barra minn hekk, l-applikazzjoni tagħha, mhix 
omoġena fl-Istati Membri kollha.

Għalhekk, hemm bżonn li tiġi kjarifikata l-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-komunitajiet 
Ewropej dwar ċerti każijiet :
– kwalunkwe kura lil hinn minn sptar li huma intitolati għaliha ċ-ċittadini fl-Istat Membru 
tagħhom, huma jistgħu ifittxuha f'kull Stat Membru ieħor mingħajr awtorizzazzjoni minn 
qabel, u għandhom ikunu rimborżati sal-livell ta' rimborż provdut mis-sistema tagħhom. 
F’dak li jirrigwarda l-kura fl-isptarijiet, il-pazjent ikun jeħtieġ awtorizzazzjoni mis-sistema fl-
Istat Membru tiegħu. Din l-awtorizzazzjoni għandha tingħatalu sakemm is-sistema li qed 
nitkellmu dwarha, ma tistax tiggarantilu fi żmien medikament aċċettabbli, il-kura li għandu 
bżonn, b’kunsiderazzjoni għall-istat ta’ saħħtu. F’dan il-każ ukoll, il-pazjent ikkonċernata 
għandu jkun rimburżat bl-ammont stipulat mis-sistema fl-Istat Membru tiegħu.
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– il-proposta terġa’ tikkonferma li l-kwistjonijiet dwar l-organizzazzjoni tal-kura tas-saħħa u 
tas-sigurtà soċjali jibqgħu kompetenza tal-awtoritajiet nazzjonali.

– hija ssostni l-bżonn tal-awtorizzazzjoni minn qabel għal kura fl-isptarijiet, kura li hija iktar 
diffiċli u tiswa’ ħafna flus u għalhekk, tinsisti fuq il-kontroll u l-pjanifikazzjoni tal-Istati 
Membri.

Id-Direttiva ma għandhiex l-għan li tarmonizza s-sistemi tal-kura tas-saħħa u s-sistemi tas-
sigurtà soċjali iżda għal kuntrarju għandha l-għan li ssaħħaħ is-sigurtà legali tal-pazjenti u t-
titjib tas-sitwazzjonijiet eżistenti fi ħdan l-Istati Membri.

Sadattant aħna għandna nistaqsu lilna nfusna jekk id-Direttiva tagħtix biżżejjed attenzjoni lil 
każijiet konkreti li ta’ kuljum ixekklu l-ħajja ta’ ċittadini bħalna. Dawk primarjament 
interessati xi drabi, minħabba din il-kumplessità jirrinunzjaw li jeżerċitaw id-drittijiet 
tagħhom. Għandu jsir minn kollox biex il-pazjenti jkunu infurmati speċjalment dwar in-
netwerks Ewropej ta’ referenza stipulati fl-Artikolu 15 tad-Direttiva dwar il-proċeduri. 

3) Il-bżonn t’azzjoni
Meta jkun provdut qafas għal u kodifikazzjoni tal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja, id-
Direttiva tagħti iktar koerenza u tikkjarifika iktar id-drittijiet konkreti tal-pazjenti. Fl-ebda 
każ, il-mobilità tal-pazjenti ma għandha twassal għal « dumping» bejn is-sistemi tas-saħħa 
jew għal degradazzjoni tas-sigurtà tal-kura tas-saħħa.
Huwa xieraq li tkun żgurata s-sigurtà legali u l-appoġġ għall-koperazzjoni bejn is-sistemi tas-
saħħa nazzjonali u dan fl-interess tal-pazjenti. Għal dan il-għan, huwa importanti li jitjiebu d-
dispożizzjonijiet dwar il-garanzija tal-aċċess għal informazzjoni għall-pazjenti u l-leġittimità 
ta’ sorsi ta’ informazzjoni dwar l-għoti tal-kura tas-saħħa, il-prodotti farmaċewtiċi u t-
trattamenti mediċi. 

Il-Kummissjoni Ewropea qed tippoponi barra minn hekk, il-ħolqien ta’ netwerk li jiġbor 
flimkien l-awtoritajiet jew l-organi nazzjonali inkarigati mill-evalwazzjoni tat-teknoloġiji tas-
saħħa (HTA) bil-għan li jkun hemm użu massimu ta’ teknoloġiji ġodda b’mod li jkunu żgurati 
servizzi għall-kura tas-saħħa sikuri,effikaċi u ta’ kwalità. Filwaqt li din l-inizjattiva 
jistħoqqilha tkun appoġġjata, il-modalitajiet ta’ dan in-netwerk jkunu jistgħu jintemmu. 

Bl-istess mod jidher essenzjali li wieħed jiżgura koperazzjoni ikbar fost is-servizzi mediċi 
t’emerġenza sabiex tissaħħaħ il-koordinazzjoni tagħhom. Dan huwa ħafna iktar evidenti fiz-
zoni transkonfinali. 
Lil hinn mill-kwistjoni dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali, din l-inizjattiva għandha 
tippermetti l-identifikazzjoni tal-isfidi u r-riformi neċessarji għall-kura tas-saħħa.

EMENDI

Il-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija 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:
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Emenda 1

Proposta għal Direttiva
Titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Proposta għal DIRETTIVA TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar l-applikazzjoni tad-
drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali

Proposta għal DIRETTIVA TAL-
PARLAMENT EWROPEW U TAL-
KUNSILL dwar l-applikazzjoni tad-
drittijiet tal-pazjenti għall-aċċess għal 
kura tas-saħħa sigura, ta' kwalità għolja 
u effettiva, taħt kundizzjonijiet ekwi

Ġustifikazzjoni

Qed jiġi propost li l-proposta għal direttiva m'għandhiex tiffioka prinċipalment fuq il-
mobbiltà tal-pazjent iżda fuq it-tliet linji fundamentali li madwarhom il-Kummissjoni bniet il-
proposta tagħha: il-prinċipji komuni fis-sistemi tas-saħħa kollha tal-UE, il-koperazzjoni 
Ewropea dwar il-kura tas-saħħa u qafas speċifiku għall-kura tas-saħħa transkonfinali.

Emenda 2

Proposta għal Direttiva
Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(9) Din id-Direttiva dwar l-applikazzjoni 
tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali tapplika għat-tipi tal-kura 
tas-saħħa kollha. Kif ikkonfermat mill-
Qorti tal-Ġustizzja, la n-natura speċjali 
tagħhom u lanqas il-mod li bihom huma 
organizzati jew iffinanzjati ma jneħħihom 
mill-ambitu tal-prinċipju fundamentali tal-
moviment ħieles. B’rigward għall-kura 
għal terminu twil ta’ żmien, id-Direttiva 
ma tapplikax għal għajnuna u appoġġ għal 
familji jew individwi li huma fi stat ta'
ħtieġa partikolari matul perjodu estiż ta' 
żmien. Ma tapplikax pereżempju għal djar 
soċjali residenzjali jew djar, jew għajnuna 
mogħtija lix-xjuħ jew tfal minn ħaddiema 
soċjali jew dawk volontarji jew 
professjonisti għajr għal professjonisti tas-

(9) Din id-Direttiva dwar l-applikazzjoni 
tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa 
transkonfinali tapplika għat-tipi tal-kura 
tas-saħħa kollha. Kif ikkonfermat mill-
Qorti tal-Ġustizzja, la n-natura speċjali 
tagħhom u lanqas il-mod li bihom huma 
organizzati jew iffinanzjati ma jneħħihom 
mill-ambitu tal-prinċipju fundamentali tal-
moviment ħieles. Fir-rigward tal-kura għal 
perjodu twil ta’ żmien, id-Direttiva ma 
tapplikax għal għajnuna u appoġġ għal 
familji jew individwi li għandhom ħtieġa 
partikolari, matul perjodu estiż ta' żmien, 
ta' kura minn infermieri, appoġġ jew kura 
sakemm dan ikun jinvolvi trattament 
espert speċifiku jew għajnuna pprovduta 
minn sistema ta' sigurtà soċjali. Hija 
tkopri l-ewwel u qabel kollox dawk is-
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saħħa. servizzi ta' kura li jingħataw fit-tul li 
jkunu meqjusa meħtieġa sabiex il-
persuna li tkun tinħtieġ il-kura tkun 
ipprovduta ħajja kemm jista' jkun mimlija 
u indipendenti. Din id-Direttiva ma 
tapplikax pereżempju għal djar soċjali 
residenzjali jew djar, jew għajnuna 
mogħtija lix-xjuħ jew tfal minn ħaddiema 
soċjali jew dawk volontarji jew 
professjonisti għajr għal professjonisti tas-
saħħa.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi biex ikun iċċarat il-fatt li s-servizzi fil-qasam tal-assistenza soċjali jew 
tal-kura soċjali, ir-rijabilitazzjoni bil-għan li wieħed jerġa' jidħol jaħdem u l-kura li tingħata 
fit-tul huma esklużi mill-ambitu ta' din id-direttiva.

Emenda 3

Proposta għal Direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Din id-Direttiva m'għandhiex l-għan li 
toħloq dritt għall-ħlas lura ta’ trattament fi 
Stat Membru ieħor, jekk trattament tali 
mhux fost il-benefiċċji pprovduti fil-
leġiżlazzjoni ta’ l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni tal-pazjent. Bl-istess mod, din 
id-Direttiva ma twaqqafx lill-Istati Membri 
milli jestendu l-iskemi ta’ benefiċċji fi flus 
tagħhom għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor skond id-
dispożizzjonijiet tagħha. 

(25) Din id-Direttiva m'għandhiex l-għan li 
toħloq dritt għall-ħlas lura ta’ trattament fi 
Stat Membru ieħor, jekk trattament tali 
mhux fost il-benefiċċji pprovduti fil-
leġiżlazzjoni ta’ l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni tal-pazjent, u l-anqas 
m'għandha l-għan li timmodifika l-
kundizzjonijiet għal dak id-dritt, jekk 
ikunu previsti fil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni. Bl-istess mod, 
din id-Direttiva ma twaqqafx lill-Istati 
Membri milli jestendu l-iskemi ta’ 
benefiċċji fi flus tagħhom għal kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor skond 
id-dispożizzjonijiet tagħha. 

Ġustifikazzjoni

Il-kompetenza fir-rigward tal-organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa taqa' fuq l-Istati Membri
skont l-Artikolu 152 tat-Trattat KE. 
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Emenda 4

Proposta għal Direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Din id-Direttiva tipprovdi ukoll għad-
dritt ta' pazjent li jirċievi prodott mediċinali 
awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Istat 
Membru fejn qed tingħata l-kura tas-saħħa, 
anke jekk il-prodott mediċinali mhux 
awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni, minħabba li dan 
huwa parti indispensabbli mill-kisba ta’ 
trattament effettiv fi Stat Membru ieħor.

(27) Din id-Direttiva tipprovdi ukoll għad-
dritt ta' pazjent li jirċievi prodott mediċinali 
awtorizzat għat-tqegħid fis-suq jew servizzi 
ta' kura tas-saħħa fl-Istat Membru fejn 
qed tingħata l-kura tas-saħħa, anke jekk il-
prodott mediċinali jew is-servizzi ta' kura 
tas-saħħa mhumiex disponibbli fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni, minħabba li dan 
huwa parti indispensabbli mill-kisba ta’ 
trattament effettiv fi Stat Membru ieħor.

Ġustifikazzjoni

Hija ħaġa essenzjali li pazjent li jkun fi Stat Membru li ma jkunx il-pajjiż fejn jgħix il-pazjent 
jista' jibbenefika minn servizzi ta' kura tas-saħħa u mediċini anke fejn ma jkunux disponibbli 
bl-Istat Membru ta' affiljazzjoni.

Emenda 5

Proposta għal Direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-progress kontinwu fix-xjenza 
medika u t-teknoloġiji tas-saħħa 
jippreżentaw kemm opportunitajiet kif 
ukoll sfidi għas-sistemi tas-saħħa ta’ l-Istati 
Membri. Il-kooperazzjoni fil-valutazzjoni 
tat-teknoloġiji tas-saħħa l-ġodda tista’ 
tappoġġja lill-Istati Membri permezz ta’ l-
ekonomiji fil-kobor u tevita d-
duplikazzjoni ta’ l-isforz, u tipprovdi bażi 
aħjar ta' evidenza għall-aqwa użu ta' 
teknoloġiji ġodda sabiex tkun żgurata 
kura tas-saħħa sigura, ta' kwalità għolja 
u effiċjenti. Dan se jikkontribwixxi wkoll 
għas-suq intern billi jimmassimizza l-
veloċità u l-iskala tad-difużjoni ta’ 
innovazzjonijiet fix-xjenza medika u t-

(43) Il-progress kontinwu fix-xjenza 
medika u t-teknoloġiji tas-saħħa 
jippreżentaw kemm opportunitajiet kif 
ukoll sfidi għas-sistemi tas-saħħa ta’ l-Istati 
Membri. Madankollu, l-evalwazzjoni tat-
teknoloġiji dwar is-saħħa, kif ukoll ir-
restrizzjoni possibbli tal-aċċess għal 
teknoloġiji ġodda minħabba ċertu 
deċiżjonijiet ta’ organiżmi 
amministrattivi, iqajmu ċertu numru ta’ 
mistoqsijiet fundamentali tas-soċjetà li 
jirrikjedu l-kontribuzzjoni ta’ grupp vast 
ta’ parteċipanti ewlenin ikkonċernati kif 
ukoll it-twaqqif ta’ mudell vijabbli ta’ 
amministrazzjoni. Għalhekk, il-
koperazzjoni kollha għandha tinkludi 
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teknoloġiji tas-saħħa. Kooperazzjoni tali 
teħtieġ strutturi sostnuti bl-involviment ta’ 
l-awtoritajiet rilevanti kollha ta’ l-Istati 
Membri kollha, li jibnu fuq il-proġetti bi 
prova eżistenti.

mhux biss lill-awtoritajiet kompetenti tal-
Istati Membri, iżda wkoll lill-parteċipanti 
ewlenin ikkonċernati inklużi l-
professjonisti tas-saħħa, ir-rappreżentanti 
tal-pazjenti u l-industrijalisti. Barra minn 
hekk, din il-koperazzjoni għandha tkun 
ibbażata fuq prinċipji vijabbli ta’ tmexxija 
tajba bħat-trasparenza, l-ftuħ, l-
oġġettività u l-imparzjalità tal-proċedura. 
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-
organiżmi t'evalwazzjoni tat-teknoloġiji 
tas-saħħa li jikkonformaw ma’ dawn il-
prinċipji biss jistgħu jingħaqdu ma’ dan 
in-netwerk.

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta’ informazzjoni fost l-organiżmi t’evalwazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 
jassumu u jirrikjedu l-applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ prattika tajba (bħat-tmexxija tajba, it-
trasparenza u l-parteċipazzjoni tal-parteċipanti ewlenin ikkonċernati) fl-evalwazzjonijiet 
immexxija mill-Istati Membri. L-evalwazzjonijiet tat-teknoloġiji tas-saħħa għalhekk 
għandhom jissodisfaw il-kriterji tal-ftuħ u tal-oġġettività u għandhom ikunu bbażati fuq id-
djalogu u l-inklużjoni tal-parteċipanti ewlenin ikkonċernati, inklużi l-pazjenti u l-
industrijalisti.

Emenda 6

Proposta għal Direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) B’mod partikolari, is-setgħa għandha 
tiġi konferita fuq il-Kummissjoni biex 
tadotta l-miżuri li ġejjin: lista ta’ 
trattamenti, għajr għal dawk li jeħtieġu 
akkomodazzjoni mal-lejl, li għandhom jiġu 
soġġetti għall-istess reġim bħall-kura fl-
isptar; miżuri relatati għat-tħallija barra ta' 
kategoriji speċifiċi ta' prodotti jew sustanzi 
mediċinali mir-rikonoxximent tal-
preskrizzjonijiet maħruġa fi Stat Membru 
ieħor stipulat f’din id-Direttiva; lista ta’ 
kriterji u kundizzjonijiet speċifiċi li jridu 
jiġu sodisfatti min-netwerks ta’ referenza 
Ewropej; il-proċedura għall-ħolqien ta’ 
netwerks ta’ referenza Ewropej.

(45) B’mod partikolari, is-setgħa għandha 
tiġi konferita fuq l-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istati Membri biex jadottaw il-miżuri li 
ġejjin: lista ta’ trattamenti, għajr għal dawk 
li jeħtieġu akkomodazzjoni mal-lejl, li 
għandhom jiġu soġġetti għall-istess reġim 
bħall-kura fl-isptar; miżuri relatati għat-
tħallija barra ta' kategoriji speċifiċi ta' 
prodotti jew sustanzi mediċinali mir-
rikonoxximent tal-preskrizzjonijiet 
maħruġa fi Stat Membru ieħor stipulat 
f’din id-Direttiva;
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Minħabba li dawk il-miżuri għandhom 
ambitu ġenerali u ġew mfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' 
din id-Direttiva, jew biex jissupplementaw 
din id-Direttiva biż-żieda ta' elementi 
ġodda mhux essenzjali, dawn għandhom 
jiġu adottati skond il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

Emenda 7

Proposta għal Direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas ġenerali 
għat-twettiq ta' kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, effikaċi u ta' kwalità.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas ġenerali 
għat-twettiq ta' kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, effikaċi u ta' kwalità, 
filwaqt li tiggarantixxi aċċess ekwu għaċ-
ċittadini tal-Unjoni għal din il-kura u 
tirrispetta l-kompetenzi nazzjonali fil-
qasam tal-organizzazzjoni tat-twettiq tal-
kura tas-saħħa.

Emenda 8

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, iddefinit 
fl-Artikolu 4, li m'huwiex iggarantit mir-
Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill (KE) 883/2004 dwar il-
koordinament tas-sistemi tas-sigurtà 
soċjali1

___________
1 ĠU L 166, 30.4.2004, p. 1.
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Ġustifikazzjoni
Kull ripetizzjoni ta' xulxin li jista' jkun hemm bejn id-direttiva u r-regolamenti kien jagħmilha 
possibbli li wieħed jistabbilixxi żewġ sistemi paralleli għall-kura tas-saħħa transkonfinali: 
skont ir-regolamenti dwar il-koordinament tas-sigurtà soċjali u skont din id-direttiva l-ġdida, 
ħaġa li tkun toħloq inċertezza legali. Il-linja li tagħmel distinzjoni bejn l-iskop tar-
Regolament 883/2004 u din id-direttiva għandha tkun iddefinita tajjeb. 

Emenda 9

Proposta għal Direttiva
Artikolu 2 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva m'għandhiex tapplika 
għal servizzi li jkunu mmirati 
prinċipalment għal kura li tieħu fit-tul. 
Dawn jinkludu b'mod partikulari servizzi 
pprovduti fuq perjodu estiż li jkunu 
maħsuba biex jassistu persuni biex 
imexxu b'mod ġenerali l-ħajja tagħhom 
ta' kuljum.

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda sservi biex ikun iċċarat il-fatt li s-servizzi fil-qasam tal-assistenza soċjali jew 
tal-kura soċjali, ir-rijabilitazzjoni bil-għan li wieħed jerġa' jidħol jaħdem u l-kura li tingħata 
fit-tul huma esklużi mill-ambitu ta' din id-direttiva.

Emenda 10

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) “kura tas-saħħa” tfisser servizz tas-saħħa 
mogħti minn jew taħt is-superviżjoni ta’ 
professjonist tas-saħħa fl-eżerċizzju tal-
professjoni tiegħu, u irrispettivament mill-
modi li bihom qed tiġi organizzata, 
mogħtija u ffinanzjata fil-livell nazzjonali 
jew jekk hix pubblika jew privata;

a) “kura tas-saħħa” tfisser servizz tas-saħħa 
mogħti lil pazjenti biex ikun evalwat, 
mantenut jew jiġieb lura għal li kien l-
istat tas-saħħa tagħhom. Għall-għanijiet 
tal-Artikoli 6 sa 11 ''kura tas-saħħa'' 
tfisser trattament li jinsabu fost il-
benefiċċji tal-kura tas-saħħa stipulati mil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni;
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Emenda 11

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) “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 li 
ma jkunx dak fejn il-pazjent huwa persuna 
assigurata;

Ġustifikazzjoni

Bħal fil-każ tal-premessa 10, il-kunċett ta' kura tas-saħħa transkonfinali jkun jinkludi kemm 
il-mobbiltà tal-pazjent fis-sens aktar strett u kemm il-mobbiltà tas-servizzi tas-saħħa li jistgħu 
jkunu pprovduti mill-bogħod; ir-referenza li ssir f'dan l-artikolu għall-provvedituri tal-kura 
tas-saħħa ma titqiesx xierqa.

Emenda 12

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – punt g

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(g) “persuna assigurata” tfisser: (g) "persuna assigurata" tfisser persuna li 
hija assigurata skont id-definizzjoni fl-
Artikolu 1(c) tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004;

(i) sad-data ta’ l-applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004: persuna 
li hija assigurata f'konformità mad-
dispożizzjonijiet ta’ l-Artikoli 1, 2 u 4 tar-
Regolament (KE) Nru 1408/71, 
(ii) sa mid-data ta’ l-applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004: persuna 
assigurata fi ħdan it-tifsira tal-
Artikolu 1(c) tar-
Regolament (KE) Nru 883/2004;
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Ġustifikazzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 883/2004 jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2009.

Emenda 13

Proposta għal Direttiva
Kapitolu II – titolu 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-AWTORITAJIET TAL-ISTATI
MEMBRI RESPONSABBLI MILL-
KONFORMITÀ MAL-PRINĊIPJI 
KOMUNI GĦALL-KURA TAS-SAĦĦA

L-ISTATI MEMBRI RESPONSABBLI
MILL-KONFORMITÀ MAL-PRINĊIPJI 
KOMUNI GĦALL-KURA TAS-SAĦĦA

Ġustifikazzjoni

Jekk jintuża, it-terminu "awtoritajiet" jeħtieġ li jkun iddefinit. 

Emenda 14

Proposta għal Direttiva
Artikolu 5 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltajiet ta’ l-awtoritajiet ta’ l-
Istat Membru li jipprovdi t-trattament

Responsabbiltajiet tal-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li jipprovdi t-trattament

Ġustifikazzjoni

Din sabiex ikun konsistenti mal-emenda tat-titolu tal-Kapitolu II.

Emenda 15

Proposta għal Direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu 
l-prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 

1. Fejn il-kura tas-saħħa tingħata fi Stat 
Membru li ma jkunx dak li fih il-pazjent 
huwa affiljat, it-trattament għandu jsir 
skont il-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru 
fejn jingħata t-trattament. Il-kura tas-
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kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura 
tas-saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

saħħa għandha tkun ipprovduta skont l-
istandards tal-kwalità u tas-sikurezza u 
skont il-linji gwida definiti mill-Istat 
Membru li fih isir it-trattament. L-Istati 
Membri għandhom jiżguraw illi:

Ġustifikazzjoni

Dan l-ifformular mill-ġdid tal-kliem isaħħaħ il-prinċipju li l-organizzazzjoni u l-provvediment 
tal-kura tas-saħħa jaqgħu fil-kompetenza nazzjonali tal-Istati Membri. Il-prinċipji tal-
universalità, tal-kwalità, tal-ekwità u tas-solidarjetà tal-kura tas-saħħa għandhom ikunu 
inklużi fl-Artikolu 1 dwar l-objettivi tad-direttiva.

Emenda 16

Proposta għal Direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
huma kapaċi jissodisfaw standards tali, 
filwaqt li jitqiesu prassi tax-xjenza medika 
internazzjonali u prassi mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

a) il-mekkaniżmi jinsabu fis-seħħ għall-
iżgurar li l-provvedituri tal-kura tas-saħħa 
u ta' servizzi mediċi urġenti huma kapaċi 
jissodisfaw standards tali, filwaqt li jitqiesu 
l-iżviluppi fil-prassi tax-xjenza medika 
internazzjonali u prassi mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti wkoll li l-istandards ta’ kwalità jkopru wkoll is-servizzi mediċi ta’ 
emerġenza.

Emenda 17

Proposta għal Direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-prattika 
hija sorveljata b'mod regolari u tittieħed 
azzjoni korrettiva meta ma jintlaħqux 
standards xierqa, filwaqt li jitqies il-
progress fix-xjenza medika u t-teknoloġija 

b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa u tas-
servizzi mediċi urġenti fil-prattika hija 
sorveljata b'mod regolari u tittieħed azzjoni 
korrettiva meta ma jintlaħqux standards 
xierqa, filwaqt li jitqies il-progress fix-
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tas-saħħa; xjenza medika u t-teknoloġija tas-saħħa;

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti wkoll li l-istandards ta’ kwalità jkopru wkoll is-servizzi mediċi ta’ 
emerġenza.

Emenda 18

Proposta għal Direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Sakemm ikun meħtieġ li jiġi ffaċiltat il-
provvediment tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u b'livell għoli ta' ħarsien 
tas-saħħa bħala l-bażi, il-Kummissjoni, 
b’kooperazzjoni ma’ l-Istati Membri, 
għandha tiżviluppa linji ta’ gwida biex 
tiffaċilita l-implimentazzjoni tal-
paragrafu 1.

imħassar

Ġustifikazzjoni

Ikun aħjar jekk dan il-paragrafu jitħassar, minħabba li l-mod kif il-linji gwida ġew żviluppati 
mill-Kummissjoni jinterferu direttament fil-kompetenzi nazzjonali esklussivi fil-qasam tal-
organizzazzjoni u l-provvediment tas-kura tas-saħħa.

Emenda 19

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 

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 
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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 tiġi pprovduta.

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. Il-pazjenti 
għandhom ikunu intitolati li jkunu 
rimborsati għall-metodi ta' trattament, 
anke fejn dawk il-metodi mhumiex 
rimborsati fl-Istat Membru tagħhom stess, 
kemm-il darba dan ikun il-każ fl-Istat 
Membru ospitanti u kemm-il darba l-
metodu huwa rikonoxxut mix-xjenza 
medika internazzjonali;

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikollhom id-dritt li jfasslu huma s-sistemi ta' sigurtà soċjali 
tagħhom stess. Madankollu, il-metodu ta' trattament użat huwa spiss kwistjoni ta' prattika fi 
ħdan il-professjoni medika bbażata fuq it-taħriġ u l-ispeċjalizzazzjoni tagħha. Dan m'għandux 
ikun prinċipju ta' gwida fid-determinazzjoni ta' rimbors, li għandu jkun dipendenti fuq ir-
riżultati miksuba għall-pazjent. Dan ma jaffettwax il-livell ta' rimbors imma sempliċement 
jagħti lill-pazjenti libertà akbar ta' għażla, ħaġa li hija partikolarment importanti għal 
pazjenti li jkollhom mard ġdid jew aktar rari.

Emenda 20

Proposta għal Direttiva
Artikolu 6 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1a) Ċittadin ta' Stat Membru jista' jkun 
affiljat ma' skema tas-saħħa fi Stat 
Membru li mhuwiex l-Istat fejn huwa 
jgħix, billi jħallas kontribuzzjonijiet lil dik 
l-iskema.

Ġustifikazzjoni

Li jkunu appoġġjati l-interessi ta' ċittadini li jinsabu fi Stat Membru li ma jkunx dak tar-
residenza jfisser li jitħallielhom aċċess għal skema ta' saħħa ta' Stat Membru li ma jkunx dak 
tar-residenza.
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Emenda 21

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 tkun ngħatat fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni, mingħajr ma 
jinqabżu l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa 
riċevuta.

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom ikollhom id-dritt li jfasslu huma s-sistemi ta' sigurtà soċjali 
tagħhom stess. Madankollu, il-metodu ta' trattament użat huwa spiss kwistjoni ta' prattika fi 
ħdan il-professjoni medika bbażata fuq it-taħriġ u l-ispeċjalizzazzjoni tagħha. Dan m'għandux 
ikun prinċipju ta' gwida fid-determinazzjoni ta' rimbors, li għandu jkun dipendenti fuq ir-
riżultati miksuba għall-pazjent. Dan ma jaffettwax il-livell ta' rimbors imma sempliċement 
jagħti lill-pazjenti libertà akbar ta' għażla, ħaġa li hija partikolarment importanti għal 
pazjenti li jkollhom mard ġdid jew aktar rari.

Emenda 22

Proposta għal Direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. Pazjenti li jivvjaġġaw lejn Stat Membru 
ieħor bl-għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemm jew sabiex ifittxu li jirċievu kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
għandhom jiġu garantiti aċċess għar-
reġistri mediċi tagħhom, f'konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien ta' data personali, b’mod partikolari 
d-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE.

5. Pazjenti li jivvjaġġaw lejn Stat Membru 
ieħor bl-għan li jirċievu kura tas-saħħa 
hemm jew sabiex ifittxu li jirċievu kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
għandhom jiġu garantiti aċċess għar-
reġistri mediċi tagħhom, f'konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien ta' data personali, b’mod partikolari 
d-Direttivi 95/46/KE u 2002/58/KE. Id-
dejta għandha tkun trażmessa biss bil-
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kunsens espliċitu bil-miktub tal-pazjent 
jew tal-qraba tal-pazjent. 

Ġustifikazzjoni

Huwa essenzjali li jkun żgurat li d-dejta tista' tkun trażmessa biss bil-kunsens espliċitu bil-
miktub tal-pazjent jew tal-qraba tal-pazjent.

Emenda 23

Proposta għal Direttiva
Artikolu 6 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għandhom jittieħdu l-miżuri meħtieġa 
biex iċ-ċittadini tal-UE li jġarrbu inċident 
jew emerġenzi mediċi oħra fi Stati 
Membri oħra jkunu jistgħu jirċievu kura 
medika ta' emerġenza ta' kwalità għolja.

Ġustifikazzjoni

Il-kollaborazzjoni m'għandhiex tkun limitata għall-inċidenti, imma għandha tapplika wkoll 
għal emerġenzi mediċi oħra.

Emenda 24

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 tal-
ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor f’konformità ma’ din id-
Direttiva, ''kura fl-isptar u kura 
speċjalizzata'', bi qbil mad-definizzjoni li 
tinsab fil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru 
ta' affiljazzjoni, għandha tfisser kura tas-
saħħa li tkun teħtieġ l-użu ta’ infrastruttura 
medika jew tagħmir mediku speċjalizzati 
ħafna u għoljin ħafna, jew tkun tinvolvi 
trattamenti li huma ta' riskju partikolari 
għall-pazjent jew għall-popolazzjoni.
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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:
- 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 25

Proposta għal Direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Din il-lista għandha tiġi stabbilita u tista’ 
tiġi aġġornata regolarment mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri, mfassla 
biex jemendaw elementi mhux essenzjali 
ta' din id-Direttiva billi jissuplimentawha, 
għandhom jiġu adottati skond il-
proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 19(3).

2. Din il-lista għandha tiġi stabbilita u tista’ 
tiġi aġġornata regolarment minn kull Stat 
Membru ta' affiljazzjoni jew mill-
awtoritajiet kompetenti ta' dan l-Istat, 
skont il-karatteristiċi tal-organizzazzjoni 
tiegħu.

Emenda 26

Proposta għal Direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) l-għan tas-sistema huwa li tindirizza l-
ħruġ konsekuttiv ta' pazjenti kawża ta' l-
implimentazzjoni ta' l-Artikolu attwali u li 
tħarsu milli jfixkel b'mod serju, jew li jkun 
probabbli li jfixkel b’mod serju:

(b) l-għan tas-sistema huwa li tindirizza l-
fluss sinifikanti ta' pazjenti kawża ta' l-
implimentazzjoni ta' l-Artikolu attwali u li 
tħarsu milli jfixkel b'mod serju, jew li jkun 
probabbli li jfixkel b’mod serju:

(i) il-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas- (i) il-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-
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sigurtà soċjali ta’ l-Istat Membru; u/jew sigurtà soċjali ta’ l-Istat Membru; u/jew 
(ii) l-ippjanar u r-razzjonalizzazzjoni 
mwettqa fis-settur ta’ l-isptarijiet sabiex 
tiġi evitata kapaċità żejda fl-isptar, żbilanċ 
fil-provvista tal-kura tas-saħħa fl-
isptarijiet u ħela loġistika u finanzjarja, iż-
żamma ta' servizz mediku u ta' l-isptar 
bilanċjat miftuħ għal kulħadd, jew iż-
żamma ta’ kapaċità ta’ trattament jew 
kompetenza medika fit-territorji tal-
Membru kkonċernat 

(ii) l-ippjanar u r-razzjonalizzazzjoni 
mwettqa fis-settur tal-kura tas-saħħa
sabiex tiġi evitata kapaċità żejda fl-isptar, 
żbilanċ fil-provvista tal-kura tas-saħħa u 
ħela loġistika u finanzjarja, iż-żamma ta' 
servizz mediku u ta' l-isptar bilanċjat 
miftuħ għal kulħadd, jew iż-żamma ta’ 
kapaċità ta’ trattament jew kompetenza 
medika fit-territorji tal-Membru 
kkonċernat. 

Emenda 27

Proposta għal Direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandhom 
jistabbilixxu kriterji biex jidentifikaw 
meta l-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru, jew l-
ippjanar u r-razzjonalizzazzjoni mwettqa 
fis-settur tal-kura tas-saħħa tiegħu, jiġi 
mdgħajjef jew meta x'aktarx li jkun se 
jiddgħajjef.

Emenda 28

Proposta għal Direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali u 
m'għandhiex tikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja.
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Ġustifikazzjoni

Din biex tkun hemm konsistenza mal-emenda tal-Artikolu 8(3).

Emenda 29

Proposta għal Direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istat Membru għandu jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku kull tagħrif 
rilevanti dwar is-sistemi ta' awtorizzazzjoni 
minn qabel introdotti skond id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3.

5. L-Istat Membru ta' affiljazzjoni għandu 
jagħmel disponibbli għall-pubbliku l-lista 
ta' sptarijiet u ta' servizzi ta' kura tas-
saħħa speċjalizzati u kull tagħrif rilevanti 
dwar is-sistemi ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel introdotti skond id-dispożizzjonijiet 
tal-paragrafu 3.

Emenda 30

Proposta għal Direttiva
Artikolu 8 – punt 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Is-sistema ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel m'għandhiex tapplika f'każijiet ta' 
mard akut u emerġenzi fejn l-azzjoni fil-
pront hija essenzjali. Flimkien ma' dan, 
ir-rekwiżit tal-awtorizzazzjoni minn qabel 
għandu jitneħħa fil-każ ta' trasferiment 
minn sptar wieħed għal sptar ieħor fi Stat 
Membru differenti.

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni minn qabel mhijiex fattibbli f'każijiet akuti. L-emerġenzi jridu jkunu 
ttrattati għalihom, peress li l-awtorizzazzjoni ma tistax tkun akkwistata f'każijiet bħal dawn. 
Bl-istess mod, fil-każ ta' pazjenti miżmuma l-isptar mhux is-soltu possibbli li wieħed jistenna 
biex l-ispejjeż ikunu assunti.

Emenda 31



AD\769685MT.doc 21/30 PE 415.295v01-00

MT

Proposta għal Direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Fil-każ ta' li ssir xi talba għall-
awtorizzazzjoni minn persuna assigurati 
biex tirċievi kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni għandu jiżgura jekk il-
kundizzjonijiet stabbiliti mir-Regolament 
(KE) Nru 883/2004 kinux issodisfati u, 
jekk iva, għandu jagħti l-awtorizzazzjoni 
minn qabel skont dak ir-Regolament.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal direttiva hija differenti mir-regoli eżistenti dwar il-koordinament tal-iskemi 
ta' sigurtà soċjali. Li kieku d-direttiva kellha tirrepeti regolamenti eżistenti, din il-ħaġa kienet 
tippermetti żewġ sistemi paralleli għall-kura tas-saħħa transkonfinali. Fil-fatt qed tinħoloq 
sistema fuq żewġ linji għax il-proposta mhux biss tonqos għal kollox milli tidentifika l-oqsma 
li mhumiex koperti fir-regolament, imma tiffoka essenzjalment fuq dawk l-oqsma li fil-fatt 
diġà jkopri.

Emenda 32

Proposta għal Direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. Fi kwalunkwe każ, l-Istat Membru 
jista' jirrifjuta li jagħti awtorizzazzjoni 
minn qabel jekk l-istess trattament jista' 
jingħata fit-territorju tiegħu fi żmien 
limitat li jkun medikament ġustifikabbli, 
filwaqt li jitqies l-istat kurrenti tas-saħħa 
tal-pazjent(a) in kwistjoni u l-iżvilupp 
probabbli tal-marda tiegħu/tagħha.

Ġustifikazzjoni

Huwa propost li l-awtorità nazzjonali tas-saħħa għandha tkun responsabbli (permezz ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel) biex ikun żgurat li ċ-ċittadini jkunu pprovduti l-kura tas-saħħa 
minn professjonisti tas-saħħa u f'ċentri tas-saħħa bi standards adegwati ta' kwalità u 
sikurezza.
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Emenda 33

Proposta għal Direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-proċeduri amministrattivi dwar 
l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor li għandu x’jaqsam ma' kull 
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
Artikolu 8(3), ħlas lura ta' spejjeż ta' kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor u 
kundizzjonijiet u formalitajiet oħrajn 
imsemmija fl-Artikolu 6(3), huma msejsa 
fuq kriterji oġġettivi, mhux diskriminatorji 
li huma ppubblikat minn qabel, u li huma 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet. Fi kwalunkwe każ, persuna 
assigurata għandha tingħata dejjem l-
awtorizzazzjoni skond ir-Regolamenti 
dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali 
msemmija fl-Artikolu 3.1 f) dejjem meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 22.1 c) u l-Artikolu 22.2 tar-
Regolament 1408/71.

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-proċeduri amministrattivi dwar 
l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor li għandu x’jaqsam ma' kull 
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
Artikolu 8, u l-ħlas ta' spejjeż ta' kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor u 
kundizzjonijiet u formalitajiet oħrajn 
imsemmija fl-Artikolu 6(3), huma msejsa 
fuq kriterji oġġettivi, mhux diskriminatorji 
li huma ppubblikat minn qabel, u li huma 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet. 

Ġustifikazzjoni

Din fl-interess taċ-ċarezza legali fir-rigward tad-direttiva u r-regolament.

Emenda 34

Proposta għal Direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sistemi proċedurali tali għandhom ikunu 
aċċessibbli faċilment u kapaċi fl-iżgurar li 
t-talbiet jiġu trattati b’oġġettività u 
imparzjalità fil-limiti ta’ żmien stipulati u li 
jsiru pubbliċi minn qabel mill-Istati 
Membri. 

2. Sistemi proċedurali tali għandhom ikunu 
aċċessibbli faċilment u kapaċi fl-iżgurar li 
t-talbiet jiġu trattati b’oġġettività u 
imparzjalità fil-limiti ta’ żmien stipulati u li 
jsiru pubbliċi minn qabel mill-Istati 
Membri. Meta jkunu qed jiġu ttrattati 
talbiet bħal dawn, għandu jittieħed kont 
tal-urġenza tal-każ u taċ-ċirkustanzi 
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individwali.

Ġustifikazzjoni

Hija ħaġa essenzjali li għandha tinżamm kif inhi s-sitwazzjoni kurrenti li biha huma l-
professjonisti tas-saħħa tas-settur pubbliku (b'mod partikulari dawk involuti fil-kura primarja 
li jaġixxu bħala dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet għas-sistema) li jiddeċiedu dwar il-ħtieġa li 
tkun ipprovduta kura tas-saħħa lil pażjenti fi Stati Membri oħra, sabiex ikunu evitati 
sitwazzjonijiet fejn il-kura tkun ipprovduta bla bżonn.

Għaċ-ċittadini l-awtorizzazzjoni minn qabel tista' tidher bħala restrizzjoni fuq id-drittijiet 
tagħhom għal mobbiltà transkonfinali, għalkemm fir-realtà tirrappreżenta garanzija għaċ-
ċittadini li jivvjaġġaw biex jgħaddu minn trattament.

Emenda 35

Proposta għal Direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, waqt li jistipulaw il-
limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, għandhom iqisu:

imħassar

(a) il-kundizzjoni medika speċifika, 
(b) il-grad ta’ uġigħ tal-pazjent, 
(c) in-natura tad-diżabbiltà tal-pazjent, u 
(d) l-abbiltà tal-pazjent li jwettaq attività 
professjonali.

Ġustifikazzjoni

Din biex tkun hemm konsistenza mal-emenda tal-Artikolu 9(2).

Emenda 36

Proposta għal Direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt d a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

da) l-iffaċilitar tal-aċċess tal-pazjenti għal 
netwerks Ewropej ta’ referenza stipulati 
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fl-Artikolu 15.

Ġustifikazzjoni

Il-parteċipazzjoni f’netwerks Ewropej ta’ referenza hija sottomessa għall-kundizzjonijiet 
imsemmija fl-Artikolu 15 tad-Direttiva. Dawn jistgħu jxekklu l-parteċipazzjoni ta’ ċerti Stati 
Membri, fatt li jista’ jkun ta’ żvantaġġ għall-pazjenti ta’ dawn l-Istati Membri li jbatu minn 
mardiet ikkurati miċ-ċentri ta’ referenza.

Emenda 37

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 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. Dan għandu 
japplika b'mod speċjali għall-każijiet ta' 
kura tas-saħħa ta' emerġenza, bil-għan 
b'mod partikulari li s-servizzi ta' 
ambulanza u s-servizzi ta' salvataġġ 
jiffunzjonaw mingħajr xkiel.

Ġustifikazzjoni

Fil-każ ta' inċidenti u emerġenzi mediċi oħra b'mod partikulari, il-koperazzjoni 
transkonfinali, b'mod speċjali fil-qasam tas-servizzi ta' salvataġġ, għandha tiffunzjona 
mingħajr xkiel sabiex ma jseħħ l-ebda dewmin bħala riżultat ta' ostakli burokratiċi.

Emenda 38

Proposta għal Direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 2 – punt f a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

fa) l-implimentazzjoni ta’ strumenti li 
jippermettu l-aħjar użu possibbli tar-
riżorsi tas-saħħa f’każ ta’ aċċidenti gravi, 
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b’mod partikolari f’zoni transkonfinali.

Ġustifikazzjoni

L-aċċidenti gravi jitolbu li l-kura medika urġenti għandha tkun ikkunsidrata min-netwerks 
Ewropej ta’ referenza.

Emenda 39

Proposta għal Direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a - punt ix b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ix a) iż-żamma ta’ relazzjonijiet xierqa u 
effikaċi mal-fornituri ta’ teknoloġiji;

Ġustifikazzjoni

Iċ-ċentri ta’ referenza għandhom l-għan li jaċċelleraw it-tixrid tat-teknoloġiji mediċi 
innovattivi, madanakollu t-test ma jagħti l-ebda indikazzjoni dwar ir-relazzjonijiet mal-
fornituri tat-teknoloġiji li huma sors importanti ta' innovazzjoni.

Emenda 40

Proposta għal Direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u 
tal-komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom jirriflettu l-iżviluppi fit-
teknoloġiji tas-saħħa u x-xjenza medika u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali 
għall-ħarsien ta’ data personali skond il-
liġi applikabbli. Dawn għandhom 
jispeċifikaw b’mod partikolari l-
istandards u t-terminoloġiji meħtieġa 
għall-interoperabbiltà tas-sistemi tat-

imħassar
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teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni rilevanti biex jiġi żgurat 
proveddiment sigur, ta’ kwalita għolja u 
effiċjenti ta’ servizzi tas-saħħa 
transkonfinali.

Ġustifikazzjoni

L-immaniġġjar politiku tal-kura tas-saħħa m'huwiex kwistjoni ta' indħil f'kif għandhom 
jitmexxew l-operazzjonijiet, per eżempju. Din il-ħaġa għandha tkun kwistjoni ta' stipular ta' 
linji gwida, ta' tmexxija ta' evalwazzjonijiet effiċjenti, ta' ggwidar dwar kwistjonijiet 
finanzjarji u ta' moniteraġġ li l-kwalità hija sodisfaċenti u f'konformità mal-livell li għalih 
taspira l-politika tas-saħħa. L-Istati Membri organizzaw il-kura tas-saħħa tagħhom b'mod 
sikur u ta' min jorbot fuqu. Il-kura tas-saħħa, inkluża l-evalwazzjoni ta' prodotti u metodi 
ġodda, għandha tkompli tkun immaniġġjata f'livell nazzjonali, inkella hemm ir-riskju li bħala 
riżultat se jkun hemm aktar burokrazija.

Emenda 41

Proposta għal Direttiva
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kooperazzjoni dwar it-tmexxija ta’ 
teknoloġiji tas-saħħa ġodda

Kooperazzjoni dwar it-tmexxija ta’ 
teknoloġiji tas-saħħa 

Ġustifikazzjoni

L-evalwazzjonijiet għandhom japplikaw għat-teknoloġiji kollha tas-saħħa, inklużi t-
teknoloġiji eżistenti. Dan jista’ jiffaċilita l-allokazzjoni tajba ta’ riżorsi tas-sistemi tas-saħħa 
tal-Istati Membri. F’ċerti każi wkoll, l-iffinanzjar ta’ teknoloġiji eżistenti jista’ jkun allokat 
mill-ġdid għal teknoloġiji ġodda.

Emenda 42

Proposta għal Direttiva
Artikolu 17 – punt 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. 1 a. Il-Kummissjoni stabbilixxiet, bi 
ftehima mal-Parlament Ewropew, qafas 
operazzjonali għan-netwerk immirat għal 
paragrafu 1, ibbażat fuq il-prinċipji ta’ 
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tmexxija tajba, l-oġġettività u l-
imparzjalità tal-proċeduri, kif ukoll fuq il-
parteċipazzjoni tal-parteċipanti ewlenin 
mill-gruppi soċjali kkonċernati, inklużi t-
tobba, il-pazjenti u l-industrijalisti.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata l-koperazzjoni istituzzjonali fost l-awtoritajiet nazzjonali jew l-organiżmi 
ta’ evalwazzjoni ta’ teknoloġiji tas-saħħa li twassal għal proċess ta’ deċiżjoni bbilanċjat, 
infurmat u trasparenti, in-netwerk għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni tal-parteċipanti 
ewlenin ikkonċernati.

Emenda 43

Proposta għal Direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-għan tan-netwerk ta’ evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa għandu jkun li:

2. L-għan tan-netwerk ta’ evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa għandu jkun li:

(a) jappoġġja il-kooperazzjoni bejn l-
awtoritajiet jew korpi nazzjonali;

(a) jsib modi kif fuq medda twila ta' żmien 
jinstab bilanċ bejn l-obbjettivi tas-saħħa 
pubblika u l-aċċess għall-mediċini, l-
ippremjar tal-innovazzjoni u l-
immaniġġjar tal-baġits tal-kura tas-
saħħa;
(aa) jiżviluppa proċeduri u metodoloġiji 
trasparenti li bihom ikunu jistgħu jiġu 
segwiti dawn it-tliet objettivi;
(ab) jiżgurat li l-partijiet kollha 
kkonċernati, b'mod partikulari l-pazjenti, 
il-komunità medika u l-industrija, 
jipparteċipaw fl-indirizzar ta' għażliet li 
jistgħu jaffettwaw is-saħħa pubblika, l-
innovazzjoni u l-kompetittività fl-Ewropa 
fuq il-medda ta' żmien il-medja u fuq dik 
fit-tul;

(b) jappoġġja l-provvediment ta’ tagħrif 
oġġettiv, ta’ min joqgħod fuqu, f'waqtu, 
trasparenti u trasferibbli dwar l-effettività 
fil-qosor u fit-tul tat-teknoloġiji tas-saħħa u 
jippermetti l-iskambju effettiv ta’ dan it-
tagħrif bejn l-awtoritajiet jew korpi 

(b) jappoġġja l-provvediment ta’ tagħrif 
oġġettiv, ta’ min joqgħod fuqu, f'waqtu, 
trasparenti u trasferibbli dwar l-effettività 
fil-qosor u fit-tul tat-teknoloġiji tas-saħħa u 
jippermetti l-iskambju effettiv ta’ dan it-
tagħrif bejn l-awtoritajiet jew korpi 
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nazzjonali. nazzjonali. 

(ba) jikkunsidra n-natura u t-tip ta’ 
informazzjoni li jistgħu jkunu skambjati.

Emenda 44

Proposta għal Direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet jew il-korpi li qed jieħdu 
sehem fin-netwerk kif imsemmi fil-
paragrafu 1 u jikkomunikaw l-ismijiet u d-
dettalji ta’ kuntatt ta’ dawn l-awtoritajiet 
jew korpi lill-Kummissjoni.

3. L-Istati Membri għandhom, filwaqt li 
jqisu l-evalwazzjoni tal-effettività relattiva 
tat-teknoloġiji tas-saħħa, jagħżlu l-
awtoritajiet jew il-korpi li qed jieħdu 
sehem fin-netwerk kif imsemmi fil-
paragrafu 1 u jikkomunikaw l-ismijiet u d-
dettalji ta’ kuntatt ta’ dawn l-awtoritajiet 
jew korpi lill-Kummissjoni.

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-prinċipji ta’ tmexxija tajba jkunu inklużi fin-Netwerk. 
B’dan il-mod, il-parteċipanti ewlenin kollha involuti fl-evalwazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa 
jkunu jistgħu jappoġġjaw id-deċiżjonijiet meħuda.

Emenda 45

Proposta għal Direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri meħtieġa 
għall-ħolqien u t-tmexxija ta’ dan in-
netwerk u tispeċifika n-natura u t-tip tat-
tagħrif li għandu jiġi skambjat.

4. Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri meħtieġa 
għall-ħolqien, it-tmexxija u t-trasparenza
ta’ dan in-netwerk.

Ġustifikazzjoni

In-netwerk għandu jiffunzjoni b’mod trasparenti biex ikun żgurat li d-deċiżjonijiet meħuda 
wara l-iskambju ta’ informazzjoni jkunu kredibbli. In-netwerk għandu jiddetermina t-tip ta’ 
informazzjoni li għandha tkun skambjata. Il-parteċipanti kollha fin-netwerk għandhom ikunu 
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involuti f’din id-diskussjoni li għandha tkun l-ewwel attività tan-netwerk.

Emenda 46

Proposta għal Direttiva
Artikolu 17 – punt 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. In-netwerk imsemmi f’paragrafu 1 
jikkonsulta u jiżgura l-impenn attif tar-
rappreżentanti tal-industrija, tal-gruppi 
ta’ pazjenti u tal-komunità medika.

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun żgurata l-koperazzjoni istituzzjonali fost l-awtoritajiet nazzjonali jew l-organiżmi 
ta’ evalwazzjoni ta’ teknoloġiji tas-saħħa li twassal għal proċess ta’ deċiżjoni bbilanċjat, 
infurmat u trasparenti, in-netwerk għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni tal-parteċipanti 
ewlenin ikkonċernati.
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