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Emenda 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-pazjent jista’ jagħżel liema 
mekkaniżmu jippreferi, iżda fi kwalunkwe 
każ, fejn l-applikazzjoni tar-
Regolament 1408/71 hija ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent, il-pazjent ma 
għandux jiċċaħħad mid-drittijiet garantiti 
minn dan ir-Regolament.

imħassra

Or. es

Ġustifikazzjoni

Jekk ikun hemm xi differenza bejn id-drittijiet mogħtija lil pazjenti transkonfinali u dawk li 
japplikaw fil-pajjiżi l-oħra konċernati, dan jista’ jwassal għal tensjonijiet interni u joħloq 
sistema b’żewġ żewġ livelli.

Emenda 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-pazjent jista’ jagħżel liema 
mekkaniżmu jippreferi, iżda fi kwalunkwe 
każ, fejn l-applikazzjoni tar-
Regolament 1408/71 hija ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent, il-pazjent ma 
għandux jiċċaħħad mid-drittijiet garantiti 
minn dan ir-Regolament.

imħassra

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Emenda 118
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-pazjent jista’ jagħżel liema 
mekkaniżmu jippreferi, iżda fi kwalunkwe 
każ, fejn l-applikazzjoni tar-
Regolament 1408/71 hija ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent, il-pazjent ma 
għandux jiċċaħħad mid-drittijiet garantiti 
minn dan ir-Regolament.

imħassra

Or. en

Justification

To apply and implement the case law of European Court Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.
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Emenda 119
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 23

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(23) Il-pazjent jista’ jagħżel liema 
mekkaniżmu jippreferi, iżda fi kwalunkwe 
każ, fejn l-applikazzjoni tar-
Regolament 1408/71 hija ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent, il-pazjent ma għandux 
jiċċaħħad mid-drittijiet garantiti minn dan 
ir-Regolament.

(23) Fi kwalunkwe każ, fejn l-
applikazzjoni tar-Regolament 1408/71 hija 
ta' benefiċċju akbar għall-pazjent, il-
pazjent ma għandux jiċċaħħad mid-
drittijiet garantiti minn dan ir-Regolament.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Teoretikament u fundamentalment, il-pazjent għandu jkun jista’ jagħmel għażla tali, iżda biex 
tkun żgurata l-għażla ikun meħtieġ isir investiment fl-informazzjoni sabiex jiġi żgurat li din 
tal-aħħar tkun kompleta u kontinwament aġġornata fil-ħin reali, li huwa impossibbli. 
Għaldaqstant, din il-possibilità ta’ għażla hi illużorja u l-pazjent ma jistax jagħmel għażla 
b’għarfien sħiħ tal-fatti.

Emenda 120
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-pazjent m’għandu qatt jieħu vantaġġ 
finanzjarju mill-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor u l-ġarr ta' l-ispejjeż 
għandu għalhekk jiġi limitat biss għall-
ispejjeż attwali tal-kura tas-saħħa 
riċevuta.

(24) Il-pazjent m’għandu qatt jieħu vantaġġ 
finanzjarju mill-kura tas-saħħa mogħtija 
jew prodotti relatati mal-kura tas-saħħa 
mixtrija fi Stat Membru ieħor. Il-ġarr ta' l-
ispejjeż għandu għalhekk jiġi limitat għall-
ispejjeż attwali li jkunu saru.

Or. nl
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Ġustifikazzjoni

Id-direttiva mhix relatata biss mal-provvediment ta’ servizzi iżda wkoll għax-xiri ta’ prodotti 
fil-qafas tal-kura tas-saħħa transkonfinali. Barra minn hekk, it-tfassil tal-premessa tjieb.

Emenda 121
Maria Berger

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-pazjent m’għandu qatt jieħu vantaġġ 
finanzjarju mill-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor u l-ġarr ta' l-ispejjeż 
għandu għalhekk jiġi limitat biss għall-
ispejjeż attwali tal-kura tas-saħħa riċevuta.

(24) Il-pazjent m’għandu qatt jieħu vantaġġ 
finanzjarju mill-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor u l-ġarr ta' l-ispejjeż 
għandu għalhekk jiġi limitat biss għall-
ispejjeż attwali tal-kura tas-saħħa riċevuta.
Barra minn hekk, l-Istati Membri 
għandhom ukoll iġorru spejjeż oħra 
relatati mal-kura tas-saħħa, bħat-
trattament terapewtiku;

Or. de

Emenda 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-pazjent m’għandu qatt jieħu vantaġġ 
finanzjarju mill-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor u l-ġarr ta' l-ispejjeż 
għandu għalhekk jiġi limitat biss għall-
ispejjeż attwali tal-kura tas-saħħa riċevuta.

(24) Il-pazjent m’għandu qatt jieħu vantaġġ 
finanzjarju mill-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor u l-ġarr ta' l-ispejjeż 
għandu għalhekk jiġi limitat biss għall-
ispejjeż attwali tal-kura tas-saħħa riċevuta. 
L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li 
jkopru spejjeż oħra relatati, bħall-
ivvjaġġar u l-akkomodazzjoni jew it-
trattament terapewtiku, sakemm l-ispiża 
totali ma taqbiżx l-ammont pagabbli fl-
Istat Membru ta' affiljazzjoni.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Biex ikun faċilitat l-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż għall-pazjenti, l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jkopru wkoll, inter alia, l-ispejjeż għall-akkomodazzjoni u l-
ivvjaġġar. 

Emenda 123
Marianne Thyssen

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 
jew xiri ta’ prodott relatat mal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor, jekk 
trattament jew prodott 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 tagħhom għal benefiċċji mhux 
finanzjarji u għal prodotti tal-kura tas-
saħħa għal kura tas-saħħa jew għal 
prodotti tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor skond id-
dispożizzjonijiet tagħha.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Id-direttiva mhix relatata biss mal-provvediment ta’ servizzi iżda wkoll għax-xiri ta’ prodotti 
fil-qafas tal-kura tas-saħħa transkonfinali. Barra minn hekk, it-tfassil tal- premessa tjieb.
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Emenda 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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, jew li tbiddel il-
kundizzjonijiet li jirregolaw tali dritt, jekk 
ikunu inklużi 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.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat KE, l-organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa hi kwistjoni tal-
Istati Membri.

Emenda 125
Linda McAvan

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 

(25) Din id-Direttiva tirrikonoxxi li d-dritt 
għal trattament mhux dejjem huwa 
determinat b’mod nazzjonali mill-Istati 
Membri, u li l-Istati Membri jistgħu 
jorganizzaw is-sistemi tagħhom ta’ kura 
tas-saħħa u ta' sigurtà soċjali biex 
jistipulaw li d-dritt għat-trattament  ikun 
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ta’ benefiċċji fi flus tagħhom għal kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
skond id-dispożizzjonijiet tagħha.

determinat fil-livell reġjonali jew lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tqis dawk is-sistemi tal-kura tas-saħħa li mhumiex organizzati b’mod 
nazzjonali.

Emenda 126
John Bowis

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. 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. Din id-Direttiva
tirrikonoxxi li d-dritt għal trattament 
mhux dejjem huwa determinat b’mod 
nazzjonali mill-Istati Membri, u li l-Istati 
Membri jistgħu jorganizzaw is-sistemi 
tagħhom ta’ kura tas-saħħa u ta' sigurtà 
soċjali biex jistipulaw li d-dritt għat-
trattament ikun determinat fil-livell 
reġjonali jew lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-sistemi u l-proċeduri sabiex jiġu determinati d-drittijiet ivarjaw bejn l-Istati Membri, u dan 
għandu jkun rifless fit-testi.
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Emenda 127
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Premessa 25 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25a) Din id-Direttiva tirrikonoxxi li d-
dritt għal trattament mhux dejjem jiġi 
stabbilit mill-Istati Membri fil-livell 
nazzjonali, u tirrikonoxxi wkoll li mhux l-
Istati Membri kollha għandhom lista 
definita tas-servizzi li jipprovdu jew li ma 
jipprovdux. L-Istati Membri jridu jżommu 
d-dritt li jorganizzaw is-sistemi tal-kura 
tas-saħħa u tas-sigurtà soċjali tagħhom 
b’tali mod li d-disponibilità tat-
trattamenti, u d-drittijiet għalihom, ikunu 
jistgħu jiġu stabbiliti fil-livell reġjonali 
jew lokali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għadd ta’ sistemi tal-kura tas-saħħa m’għandhomx kriterji ta’ eleġibilità fil-livell nazzjonali 
biex jiġi ddeterminat l-aċċess għal trattamenti partikolari jew “pakkett ta’ kura” definit li 
għalih ikunu intitolati li jirċievu awtomatikament dawk kollha li jkunu koperti minnu. Din id-
Direttiva għandha tirrikonoxxi bis-sħiħ li xi Stati Membri joqogħdu fuq arranġamenti ta’ 
teħid ta’ deċiżjonijiet fil-livell subnazzjonali għall-ippjanar u l-finanzjament tas-sistemi tal-
kura tas-saħħa tagħhom.

Emenda 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Din id-Direttiva lanqas ma tipprovdi 
għat-trasferiment tad-drittijiet tas-sigurtà 
soċjali bejn l-Istati Membri jew għal 

imħassra
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koordinazzjoni oħra ta' sistemi ta’ sigurtà 
soċjali. Id-dispożizzjonijiet dwar aċċess 
għal u ħlas lura għal kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor huma 
introdotti sabiex jippermettu lil pazjenti u 
lil provvedituri tal-kura tas-saħħa l-
ħelsien li jirċievu u jagħtu kura tas-saħħa 
u biex ineħħu ostakli mhux iġġustifikati 
għal dak il-ħelsien fundamentali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni tal-pazjent. Id-
Direttiva b’hekk tirrispetta bis-sħiħ id-
differenzi tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali u r-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti ta' 
servizzi tas-saħħa u kura medika.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Fi Stati Membri b’servizz tas-saħħa pubbliku, pazjent jista’ ma jkollox libertà totali tal-
għażla, iżda jkollu jikkonforma mar-regoli tal-għoti applikati mis-servizz pubbliku. Dan mhux 
il-każ, madankollu, meta l-fornitur tas-servizz jkollu sid privat. 

Emenda 129
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Din id-Direttiva lanqas ma tipprovdi 
għat-trasferiment tad-drittijiet tas-sigurtà 
soċjali bejn l-Istati Membri jew għal 
koordinazzjoni oħra ta' sistemi ta’ sigurtà 
soċjali. Id-dispożizzjonijiet dwar aċċess 
għal u ħlas lura għal kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor huma 
introdotti sabiex jippermettu lil pazjenti u 
lil provvedituri tal-kura tas-saħħa l-
ħelsien li jirċievu u jagħtu kura tas-saħħa 
u biex ineħħu ostakli mhux iġġustifikati 
għal dak il-ħelsien fundamentali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni tal-pazjent. Id-

imħassra
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Direttiva b’hekk tirrispetta bis-sħiħ id-
differenzi tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali u r-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti ta' 
servizzi tas-saħħa u kura medika.

Or. en

Justification

To apply and implement the case law of European Court Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care. The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is sufficient for 
handling the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member 
State than the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for 
patients than the reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails 
upfront payments from the patients own pocket.

Emenda 130
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Din id-Direttiva lanqas ma tipprovdi 
għat-trasferiment tad-drittijiet tas-sigurtà 
soċjali bejn l-Istati Membri jew għal 
koordinazzjoni oħra ta' sistemi ta’ sigurtà 
soċjali. Id-dispożizzjonijiet dwar aċċess 
għal u ħlas lura għal kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor huma 
introdotti sabiex jippermettu lil pazjenti u 
lil provvedituri tal-kura tas-saħħa l-
ħelsien li jirċievu u jagħtu kura tas-saħħa 
u biex ineħħu ostakli mhux iġġustifikati 
għal dak il-ħelsien fundamentali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni tal-pazjent. Id-
Direttiva b’hekk tirrispetta bis-sħiħ id-
differenzi tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali u r-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti ta' 
servizzi tas-saħħa u kura medika.

(26) Din id-Direttiva lanqas ma tipprovdi 
għat-trasferiment tad-drittijiet tas-sigurtà 
soċjali bejn l-Istati Membri jew għal 
koordinazzjoni oħra ta' sistemi ta’ sigurtà 
soċjali. Barra minn hekk, id-Direttiva
tirrispetta bis-sħiħ id-differenzi tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali u r-
responsabbiltajiet tal-Istati Membri għall-
organizzazzjoni u l-għoti ta' servizzi tas-
saħħa u kura medika.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tallinja din il-premessa aktar mill-qrib mal-Artikolu relatat 
mal-awtorizzazzjoni minn qabel. 

Emenda 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Din id-Direttiva lanqas ma tipprovdi 
għat-trasferiment tad-drittijiet tas-sigurtà 
soċjali bejn l-Istati Membri jew għal 
koordinazzjoni oħra ta' sistemi ta’ sigurtà 
soċjali. Id-dispożizzjonijiet dwar aċċess 
għal u ħlas lura għal kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor huma 
introdotti sabiex jippermettu lil pazjenti u 
lil provvedituri tal-kura tas-saħħa l-
ħelsien li jirċievu u jagħtu kura tas-saħħa 
u biex ineħħu ostakli mhux iġġustifikati 
għal dak il-ħelsien fundamentali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni tal-pazjent. Id-
Direttiva b’hekk tirrispetta bis-sħiħ id-
differenzi tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali u r-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti ta' 
servizzi tas-saħħa u kura medika.

(26) Din id-Direttiva lanqas ma tipprovdi 
għat-trasferiment tad-drittijiet tas-sigurtà 
soċjali bejn l-Istati Membri jew għal 
koordinazzjoni oħra ta' sistemi ta’ sigurtà 
soċjali. Id-Direttiva b’hekk tirrispetta bis-
sħiħ id-differenzi tas-sistemi tal-kura tas-
saħħa nazzjonali u r-responsabbiltajiet tal-
Istati Membri għall-organizzazzjoni u l-
għoti ta' servizzi tas-saħħa u kura medika.

Or. en
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Emenda 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 26

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(26) Din id-Direttiva lanqas ma tipprovdi 
għat-trasferiment tad-drittijiet tas-sigurtà 
soċjali bejn l-Istati Membri jew għal 
koordinazzjoni oħra ta' sistemi ta’ sigurtà 
soċjali. Id-dispożizzjonijiet dwar aċċess 
għal u ħlas lura għal kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor huma 
introdotti sabiex jippermettu lil pazjenti u 
lil provvedituri tal-kura tas-saħħa l-
ħelsien li jirċievu u jagħtu kura tas-saħħa 
u biex ineħħu ostakli mhux iġġustifikati 
għal dak il-ħelsien fundamentali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni tal-pazjent. Id-
Direttiva b’hekk tirrispetta bis-sħiħ id-
differenzi tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
nazzjonali u r-responsabbiltajiet tal-Istati 
Membri għall-organizzazzjoni u l-għoti ta' 
servizzi tas-saħħa u kura medika.

(26) Din id-Direttiva lanqas ma tipprovdi 
għat-trasferiment tad-drittijiet tas-sigurtà 
soċjali bejn l-Istati Membri jew għal 
koordinazzjoni oħra ta' sistemi ta’ sigurtà 
soċjali. Id-Direttiva b’hekk tirrispetta bis-
sħiħ id-differenzi tas-sistemi tal-kura tas-
saħħa nazzjonali u r-responsabbiltajiet ta' l-
Istati Membri għall-organizzazzjoni u l-
għoti ta' servizzi tas-saħħa u kura medika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-abbozz ta’ Direttiva għandu jiċċara r-regoli dwar l-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
minn pazjenti individwali u mhux jiffaċilita l-moviment ħieles tas-servizzi.

Emenda 133
Åsa Westlund

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 

imħassra
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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.

Or. sv

Emenda 134
Stefano Zappalà

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 fl-Istat Membru fejn tiġi 
pprovduta l-kura tas-saħħa, jirċievi 
kwalunkwe 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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din id-dispożizzjoni tista’ tiġi interpretata li tfisser li pazjent jista’ f’ċerti ċirkostanzi jkollu 
bżonn jingħata prodott mhux awtorizzat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni. Jekk dan ikun il-każ, 
din id-dispożizzjoni mhix konsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 14.1 dwar ir-
rikonoxximent tar-riċetti (li tapplika biss għal prodotti b’awtorizzazzjoni għall-
kummerċjalizzazzjoni fl-Istat Membru fejn toħroġ ir-riċetta), u fi kwalunkwe każ tkun 
tirrikjedi tibdil għal-leġiżlazzjoni farmaċewtika tal-UE (Artikolu 6 tad-Direttiva 2001/83).  
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Emenda 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

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 kwalunkwe 
prodott mediċinali awtorizzat għat-tqegħid 
fis-suq fl-Istat Membru fejn qed tingħata l-
kura tas-saħħa f’dak l-Istat Membru, anke 
jekk il-prodott mediċinali mhux awtorizzat 
għat-tqegħid fis-suq fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni, sakemm minħabba li dan 
huwa parti indispensabbli mill-kisba ta’ 
trattament effettiv fi Stat Membru ieħor.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 6 tad-Direttiva 2001/83/KE, il-prodotti mediċinali jistgħu jitqegħdu fuq is-
suq biss fl-Istat Membru fejn ikunu ġew awtorizzati. Tali awtorizzazzjonijiet nazzjonali għad 
għandhom sehem akbar tas-suq tal-prodotti mediċinali mill-awtorizzazzjonijiet ċentrali 
Ewropej skont ir-Regolament (KE) Nru 726/2004. Għandu jiġi ċċarat li din id-direttiva 
m’għandhiex isservi biex wieħed ikun jista’ jdur mar-rekwiżit għal awtorizzazzjoni fl-Istat
Membru ta’ trattament.  

Emenda 136
Linda McAvan

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’ 

(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’ 
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trattament effettiv fi Stat Membru ieħor. trattament effettiv fi Stat Membru ieħor.
Dan għandu jkun bla ħsara għall-ħila tal-
Istati Membri li jorganizzaw is-sistemi 
tagħhom stess ta’ kura tas-saħħa u ta' 
sigurtà soċjali u għar-regoli applikabbli 
fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni dwar ir-
rimbors ta' prodotti mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li tiċċara l-fatt li l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni mhux obbligat 
jagħti rimbors lill-pazjenti meta dawn jirċievu mediċina fl-Istat Membru tat-trattament li ma 
tkunx liċenzjata fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni.

Emenda 137
Dorette Corbey

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. 
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 fuq 
pazjenti li jfittxu kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor meta mqabbla ma pazjenti li 
jkunu qed jiġu trattati fl-Istat Membru ta’ 

(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. 
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 fuq 
pazjenti li jfittxu kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor meta mqabbla ma pazjenti li 
jkunu qed jiġu trattati fl-Istat Membru ta’ 
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affiljazzjoni, u li d-deċiżjonijiet jittieħdu 
kemm jista’ jkun malajr. Dan huwa bla 
ħsara għad-drittijiet ta’ l-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.

affiljazzjoni, u li d-deċiżjonijiet jittieħdu 
kemm jista’ jkun malajr. Dan huwa bla 
ħsara għad-drittijiet ta’ l-Istati Membri biex 
jistipulaw kriterji jew kundizzjonijiet 
relatati ma’ eċċezzjonijiet għal 
awtorizzazzjoni minn qabel fil-każ ta’ 
pazjenti li jkunu qed ifittxu kura tas-saħħa 
fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Minħabba adattament għall-Artikolu 8(3).

Emenda 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Kull kura tas-saħħa li ma titqiesx 
bħala kura fl-isptar skond 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 
mogħtija fi Stat Membru ieħor. Sakemm il-
ħlas lura ta’ kura tali jibqa’ fil-limiti tal-
kopertura garantita mill-iskema ta’ 
assigurazzjoni ta’ mard ta’ l-Istat 
Membru ta’ affiljazjoni, in-nuqqas ta’ 
rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni mill-qabel 
mhux se jfixkel l-ekwilibrju finanzjarju 
tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali.

(29) Kull kura tas-saħħa li ma titqiesx 
bħala kura fl-isptar skond id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Diretttiva u l-
liġi tal-Istat Membru ta' affiljazzjoni
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 
mogħtija fi Stat Membru ieħor. 
Madankollu, il-provvediment ta’ kura 
barra l-isptar fi Stat Membru ieħor 
tirrikjedi li l-pazjent jinnotifika lill-
amministrazzjoni tas-sigurtà soċjali tal-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni dwar dan, u 
din in-notifika għandha tkun 
akkumpanjata minn dikjarazzjoni li l-
pazjent ikun irċieva t-tagħrif kollu 
meħtieġ qabel ma jkun telaq lejn l-Istat 
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Membru l-ieħor fejn tkun se tiġi 
pprovduta l-kura. Din l-istipulazzjoni ma 
toħloqx dubji dwar il-prinċipju ta' 
awtorizzazzjoni awtomatika fil-każ ta’ 
kura li ma tingħatax fi sptar.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

B'mod parallel mas-sistema ta' awtorizzazzjoni minn qabel li l-Istati Membri ta' affiljazzjoni 
jistgħu jistabbilixxu għall-kura speċjalizzata u dik fl-isptarijiet, għandu jkun ukoll possibbli li 
tista' tiġi stabbilita sistema ta' notifika minn qabel. L-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma jistax 
jirrifjuta li jħallas għal kura taħt din il-proċedura, fil-kuntest ta' din il-proċedura, li hi 
maħsuba purament biex tiżgura li l-pazjent ikun irċieva l-informazzjoni kollha neċessarja 
qabel it-tluq tiegħu.

Emenda 139
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Ma hemm l-ebda tifsira għal
x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-sistemi 
tas-saħħa differenti tal-Komunità, u l-
interpretazzjonijiet differenti jistgħu 
għalhekk ikunu ta’ ostaklu għall-ħelsien 
tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa. 
Sabiex jingħeleb dan l-ostaklu, huwa 
meħtieġ li tingħata tifsira Komunitarja ta’ 
kura fl-isptar. Kura fl-isptar ġeneralment 
tfisser kura li teħtieġ li l-pazjent iqatta' l-
lejl fl-isptar. Madankollu, jista’ jkun 
xieraq li jiddaħħlu wkoll ċerti tipi oħra ta' 
kura tas-saħħa fl-istess reġim ta' kura fl-
isptar, jekk dik il-kura tas-saħħa teħtieġ l-
użu ta' infrastruttura medika jew tagħmir 
mediku speċjalizzati jew għoljin ħafna 
(pereżempju scanners ta’ teknoloġija 
avvanzata użati għad-dijanjożi) jew 
jinvolvi trattamenti ta' riskju partikolari 
għall-pazjent jew għall-popolazzjoni 

(30) Id-definizzjoni ta’ x'tikkostitwixxi 
kura fl-isptar trid tibqa’ fil-ġurisdizzjoni 
legali tal-Istati Membri.  Dan jiżgura li, 
f’kompetizzjoni kwalifikata, żviluppi 
ulterjuri esperti jistgħu jiġu integrati fis-
sistema (jiġifieri l-possibilità li t-
teknoloġija avvanzata tieħu f’idejha 
ħidmiet aktar u aktar kumplessi, 
pereżempju operazzjonijiet fl-isfera mhux 
ta’ sptar, tibqa’ possibbli). Id-distinzjoni 
speċifika bejn il-kura fi sptar u dik barra 
minn sptar se ssir fuq il-bażi tal-prattika 
tat-trattament ta’ pazjent fil-pajjiż ta’ 
provvediment f’sitwazzjoni tipika. Jekk 
ikun hemm differenzi sinjifikanti bejn il-
popolazzjonijiet ta’ pazjenti 
transkonfinali, il-Kummissjoni jkollha d-
dritt dirett li tintervjenti u tieħu azzjoni 
korrettiva, permezz ta’ entità li għad trid 
tiġi stabbilita.
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(pereżempju trattament għal mard infettiv 
serju). Lista aġġornata regolarment ta’ 
trattamenti bħal dawn għandha tiġi 
definita speċifikament mill-Kummissjoni 
permezz tal-proċedura ta’ komitoloġija.

Or. de

Emenda 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Ma hemm l-ebda tifsira għal 
x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-sistemi 
tas-saħħa differenti tal-Komunità, u l-
interpretazzjonijiet differenti jistgħu 
għalhekk ikunu ta’ ostaklu għall-ħelsien 
tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa. 
Sabiex jingħeleb dan l-ostaklu, huwa 
meħtieġ li tingħata tifsira Komunitarja ta’ 
kura fl-isptar. Kura fl-isptar ġeneralment 
tfisser kura li teħtieġ li l-pazjent iqatta' l-
lejl fl-isptar. Madankollu, jista’ jkun xieraq 
li jiddaħħlu wkoll ċerti tipi oħra ta' kura 
tas-saħħa fl-istess reġim ta' kura fl-isptar, 
jekk dik il-kura tas-saħħa teħtieġ l-użu ta' 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati jew għoljin ħafna (pereżempju 
scanners ta’ teknoloġija avvanzata użati 
għad-dijanjożi) jew jinvolvi trattamenti ta' 
riskju partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni (pereżempju trattament għal 
mard infettiv serju). Lista aġġornata 
regolarment ta’ trattamenti bħal dawn 
għandha tiġi definita speċifikament mill-
Kummissjoni permezz tal-proċedura ta’ 
komitoloġija.

(30) Ma hemm l-ebda definizzjoni ġenerali 
għal x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-
sistemi tas-saħħa differenti tal-Komunità, u 
l-interpretazzjonijiet differenti jistgħu 
għalhekk ikunu ta’ ostaklu għall-ħelsien 
tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa. 
Sabiex jingħeleb dan l-ostaklu, huwa 
meħtieġ li jingħataw definizzjonijiet 
ġenerali ta’ kura fl-isptar u ta’ kura 
speċjalizzata. Kura fl-isptar ġeneralment 
tfisser kura li teħtieġ li l-pazjent iqatta' l-
lejl fl-isptar. Madankollu, huwa wkoll 
xieraq li jiddaħħlu wkoll ċerti tipi oħra ta' 
kura tas-saħħa fl-istess reġim, jekk dik il-
kura tas-saħħa teħtieġ l-użu ta' 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati jew għoljin ħafna (pereżempju 
scanners ta’ teknoloġija avvanzata użati 
għad-dijanjożi) jew jinvolvi trattamenti ta' 
riskju partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni (pereżempju trattament għal 
mard infettiv serju). Kull Stat Membru ta' 
affiljazzjoni għandhom jħejji lista ta' 
trattamenti bħal dawn li l-ħlas għalihom 
isir mis-sistema tas-sigurtà soċjali 
tagħhom. Din il-lista trid tiġi ppubblikata 
u ma għandhix tkun ostakolu 
sproporzjonat.

Or. fr
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Ġustifikazzjoni

Billi l-proposta inizjali tirrikonoxxi d-differenzi bejn l-Istati Membri dwar jekk is-sistemi ta' 
sigurtà soċjali tagħhom jaċċettawx li jġorru l-ispejjeż għall-kura, jidher li mhux xieraq li l-
lista tal-kura fl-isptar tkun definita permezz tal-proċedura ta’ komitoloġija, b’mod partikulari 
minħabba li din hi kwistjoni għall-Istati Membri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà. 
Madankollu, għandhom jiġu definiti kriterji komuni.

Emenda 141
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Ma hemm l-ebda tifsira għal
x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-sistemi 
tas-saħħa differenti tal-Komunità, u l-
interpretazzjonijiet differenti jistgħu 
għalhekk ikunu ta’ ostaklu għall-ħelsien 
tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa. 
Sabiex jingħeleb dan l-ostaklu, huwa 
meħtieġ li tingħata tifsira Komunitarja ta’ 
kura fl-isptar. Kura fl-isptar ġeneralment 
tfisser kura li teħtieġ li l-pazjent iqatta' l-
lejl fl-isptar. Madankollu, jista’ jkun xieraq 
li jiddaħħlu wkoll ċerti tipi oħra ta' kura 
tas-saħħa fl-istess reġim ta' kura fl-isptar, 
jekk dik il-kura tas-saħħa teħtieġ l-użu ta' 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati jew għoljin ħafna (pereżempju 
scanners ta’ teknoloġija avvanzata użati 
għad-dijanjożi) jew jinvolvi trattamenti ta' 
riskju partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni (pereżempju trattament għal 
mard infettiv serju). Lista aġġornata 
regolarment ta’ trattamenti bħal dawn 
għandha tiġi definita speċifikament mill-
Kummissjoni permezz tal-proċedura ta’ 
komitoloġija.

(30) Ma hemm l-ebda definizzjoni ta’ 
x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-sistemi 
tas-saħħa differenti tal-Komunità. Hi r-
responsabilità tal-Istati Membri li 
jadottaw dawn id-definizzjonijiet. Kura fl-
isptar ġeneralment tfisser kura li teħtieġ li 
l-pazjent iqatta' l-lejl fl-isptar. Madankollu, 
jista’ jkun xieraq li jiddaħħlu wkoll ċerti 
tipi oħra ta' kura tas-saħħa fl-istess reġim 
ta' kura fl-isptar, jekk dik il-kura tas-saħħa 
teħtieġ l-użu ta' infrastruttura medika jew 
tagħmir mediku speċjalizzati jew għoljin 
ħafna (pereżempju scanners ta’ teknoloġija 
avvanzata użati għad-dijanjożi) jew 
jinvolvi trattamenti ta' riskju partikolari 
għall-pazjent jew għall-popolazzjoni 
(pereżempju trattament għal mard infettiv 
serju). Id-definizzjoni tista’ tapplika wkoll 
għall-istess trattament ta’ kura tas-saħħa 
li, skont il-kunċetti ta’ provvediment fl-
Istat Membru ta’ assikurazzjoni, jistipula 
infrastruttura ppjanata għal raġunijiet 
oħra.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi ma’ emenda oħra, mill-istess awtur, għall-Artikolu 8, paragrafu 
1. Id-definizzjoni proposta ta’ kura fi sptar u ta’ kura speċjalizzata hi dejqa wisq. Fil-
Ġermanja, din ma tkoprix il-kura in-patient u  out-patient fl-isptarijiet. Lanqas ma tkopri l-
kura ta’ pazjenti b’mard mentali fi kliniki ta' matul il-jum. Is-setgħa tad-definizzjoni tal-kura 
tas-saħħa li tirrikjedi ppjanar hi esklussivament f’idejn l-Istati Membri.

Emenda 142
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Ma hemm l-ebda tifsira għal 
x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-sistemi 
tas-saħħa differenti tal-Komunità, u l-
interpretazzjonijiet differenti jistgħu 
għalhekk ikunu ta’ ostaklu għall-ħelsien 
tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa. 
Sabiex jingħeleb dan l-ostaklu, huwa 
meħtieġ li tingħata tifsira Komunitarja ta’ 
kura fl-isptar. Kura fl-isptar ġeneralment 
tfisser kura li teħtieġ li l-pazjent iqatta' l-
lejl fl-isptar. Madankollu, jista’ jkun xieraq 
li jiddaħħlu wkoll ċerti tipi oħra ta' kura 
tas-saħħa fl-istess reġim ta' kura fl-isptar, 
jekk dik il-kura tas-saħħa teħtieġ l-użu ta' 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati jew għoljin ħafna (pereżempju 
scanners ta’ teknoloġija avvanzata użati 
għad-dijanjożi) jew jinvolvi trattamenti ta' 
riskju partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni (pereżempju trattament għal 
mard infettiv serju). Lista aġġornata 
regolarment ta’ trattamenti bħal dawn 
għandha tiġi definita speċifikament mill-
Kummissjoni permezz tal-proċedura ta’ 
komitoloġija.

(30) Ma hemm l-ebda tifsira għal 
x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-sistemi 
tas-saħħa differenti tal-Komunità, u l-
interpretazzjonijiet differenti jistgħu 
għalhekk ikunu ta’ ostaklu għall-ħelsien 
tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa. 
Sabiex jingħeleb dan l-ostaklu, huwa 
meħtieġ li tingħata tifsira Komunitarja ta’ 
kura fl-isptar. Kura fl-isptar ġeneralment 
tfisser kura li teħtieġ li l-pazjent iqatta' l-
lejl fl-isptar. Madankollu, jista’ jkun xieraq 
li jiddaħħlu wkoll ċerti tipi oħra ta' kura 
tas-saħħa fl-istess reġim ta' kura fl-isptar, 
jekk dik il-kura tas-saħħa teħtieġ l-użu ta' 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati jew għoljin ħafna (pereżempju 
scanners ta’ teknoloġija avvanzata użati 
għad-dijanjożi) jew jinvolvi trattamenti ta' 
riskju partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni (pereżempju trattament għal 
mard infettiv serju).

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrelata ma’ emenda oħra, mill-istess awtur, għall-Artikolu 8(1). Id-differenzi 
fid-drittijiet u fil-prattiki kliniċi bejn l-Istati Membri jfissru li, fil-prattika, lista waħda tal-UE 
tat-trattamenti li għalihom tista’ tkun meħtieġa awtorizzazzjoni minn qabel toħloq biss 
konfużjoni għall-pazjenti.

Emenda 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Ma hemm l-ebda tifsira għal 
x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-sistemi 
tas-saħħa differenti tal-Komunità, u l-
interpretazzjonijiet differenti jistgħu 
għalhekk ikunu ta’ ostaklu għall-ħelsien 
tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa. 
Sabiex jingħeleb dan l-ostaklu, huwa 
meħtieġ li tingħata tifsira Komunitarja ta’ 
kura fl-isptar. Kura fl-isptar ġeneralment 
tfisser kura li teħtieġ li l-pazjent iqatta' l-
lejl fl-isptar. Madankollu, jista’ jkun xieraq 
li jiddaħħlu wkoll ċerti tipi oħra ta' kura 
tas-saħħa fl-istess reġim ta' kura fl-isptar, 
jekk dik il-kura tas-saħħa teħtieġ l-użu ta' 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati jew għoljin ħafna (pereżempju 
scanners ta’ teknoloġija avvanzata użati 
għad-dijanjożi) jew jinvolvi trattamenti ta' 
riskju partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni (pereżempju trattament għal 
mard infettiv serju). Lista aġġornata 
regolarment ta’ trattamenti bħal dawn 
għandha tiġi definita speċifikament mill-
Kummissjoni permezz tal-proċedura ta’ 
komitoloġija.

(30) Ma hemm l-ebda tifsira għal 
x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-sistemi 
tas-saħħa differenti tal-Komunità, u l-
interpretazzjonijiet differenti jistgħu 
għalhekk ikunu ta’ ostaklu għall-ħelsien 
tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa. 
Sabiex jingħeleb dan l-ostaklu, huwa 
meħtieġ li tingħata tifsira Komunitarja ta’ 
kura fl-isptar. Kura fl-isptar ġeneralment 
tfisser kura li teħtieġ li l-pazjent iqatta' l-
lejl fl-isptar. Madankollu, jista’ jkun xieraq 
li jiddaħħlu wkoll ċerti tipi oħra ta' kura 
tas-saħħa fl-istess reġim ta' kura fl-isptar, 
jekk dik il-kura tas-saħħa teħtieġ l-użu ta' 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati jew għoljin ħafna (pereżempju 
scanners ta’ teknoloġija avvanzata użati 
għad-dijanjożi) jew jinvolvi trattamenti ta' 
riskju partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni (pereżempju trattament għal 
mard infettiv serju).

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, għandhom ikunu l-Istati Membri nfushom li jiddeċiedu 
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dwar id-definizzjoni tal-kura fi sptar fir-rigward ta’ din id-Direttiva.

Emenda 144
Karin Jöns

Proposta għal direttiva
Premessa 30

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(30) Ma hemm l-ebda tifsira għal 
x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-sistemi 
tas-saħħa differenti tal-Komunità, u l-
interpretazzjonijiet differenti jistgħu 
għalhekk ikunu ta’ ostaklu għall-ħelsien 
tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa. 
Sabiex jingħeleb dan l-ostaklu, huwa 
meħtieġ li tingħata tifsira Komunitarja ta’ 
kura fl-isptar. Kura fl-isptar ġeneralment 
tfisser kura li teħtieġ li l-pazjent iqatta' l-
lejl fl-isptar. Madankollu, jista’ jkun xieraq 
li jiddaħħlu wkoll ċerti tipi oħra ta' kura 
tas-saħħa fl-istess reġim ta' kura fl-isptar, 
jekk dik il-kura tas-saħħa teħtieġ l-użu ta' 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati jew għoljin ħafna (pereżempju 
scanners ta’ teknoloġija avvanzata użati 
għad-dijanjożi) jew jinvolvi trattamenti ta' 
riskju partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni (pereżempju trattament għal 
mard infettiv serju). Lista aġġornata
regolarment ta’ trattamenti bħal dawn 
għandha tiġi definita speċifikament mill-
Kummissjoni permezz tal-proċedura ta’ 
komitoloġija.

(30) Ma hemm l-ebda tifsira għal 
x'tikkostitwixxi kura fl-isptar fis-sistemi 
tas-saħħa differenti tal-Komunità, u l-
interpretazzjonijiet differenti jistgħu 
għalhekk ikunu ta’ ostaklu għall-ħelsien 
tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa. 
Sabiex jingħeleb dan l-ostaklu, huwa 
meħtieġ li tingħata tifsira Komunitarja ta’ 
kura fl-isptar. Kura fl-isptar ġeneralment 
tfisser kura li teħtieġ li l-pazjent iqatta' l-
lejl fl-isptar. Madankollu, jista’ jkun xieraq 
li jiddaħħlu wkoll ċerti tipi oħra ta' kura 
tas-saħħa fl-istess reġim ta' kura fl-isptar, 
jekk dik il-kura tas-saħħa teħtieġ l-użu ta' 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati jew għoljin ħafna (pereżempju 
scanners ta’ teknoloġija avvanzata użati 
għad-dijanjożi) jew jinvolvi trattamenti ta' 
riskju partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni (pereżempju trattament għal 
mard infettiv serju). Listi nazzjonali 
aġġornati regolarment ta’ trattamenti bħal 
dawn għandha tiġi definita speċifikament 
mill-Istati Membri nfushom.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Lista’ ta’ trattamenti waħda tal-UE li tiddefinixxi t-trattamenti fl-isptar ma tqisx is-sistemi 
tas-saħħa nazzjonali individwali u l-firxa ta’ trattamenti differenti tagħhom.  Tali lista ma 
tirrispettax ir-regola tas-sussidjarjetà.
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Emenda 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-
limiti tal-kopertura garantita mill-iskema 
statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard 
ta' l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma 
tfixkilx is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati 
Membri jew is-sostenibbiltà finanzjarja 
tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom. 
Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja għarfet 
li wieħed ma jistax jeskludi li r-riskju 
possibbli ta' tfixkil serju għall-bilanċ 
finanzjarju tas-sistema ta’ sigurtà soċjali 
jew l-għan taż-żamma ta’ servizz mediku 
u ta’ l-isptar bilanċjat miftuħ għal 
kullħadd jista’ jikkostitwixxi raġunijiet 
kunflinġenti fl-isteress ġenerali li kapaċi 
jiġġustifika ostaklu għall-prinċipju ta’ 
ħelsien ta’ l-għoti ta’ servizzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja għarfet ukoll li għadd ta’ 
sptarijiet, id-distribuzzjoni ġeografika 
tagħhom, il-mod kif huma organizzati u l-
faċilitajiet li huma mogħtija, u anke n-
natura tas-servizzi mediċi li huma kapaċi 
joffru, huma kollha kwistjonijiet li 
għalihom irid ikun possibbli l-ippjanar.
Din id-Direttiva għandha tistipula sistema 
ta' awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr 
ta' l-ispejjeż għal kura fl-isptar riċevuta fi 
Stat Membru ieħor, fejn jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet li ġejjin: kieku t-trattament 
ingħata fit-territorju tiegħu, l-ispiża kienet 
tinġarr mis-sistema tas-sigurtà soċjali 
tiegħu u l-ħruġ konsegwenti ta’ pazjenti 
kawża ta’ l-implimentazzjoni tad-direttiva 
jfixkel b'mod serju jew hemm probabbiltà 
li jfixkel b’mod sejru l-bilanċ finanzjarju 
tas-sistema tas-sigurtà soċjali u/jew dan 
il-ħruġ ta’ pazjenti jfixkel b’mod serju, 

imħassra
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jew huwa probabbli li jfixkel 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 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. Hekk kif l-
evalwazzjoni ta’ l-impatt preċiż tal-ħruġ 
mistenni ta' pazjenti jeħtieġ 
suppożizzjonijiet u kalkoli kumplessi, id-
Direttiva tippermetti sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel jekk ikun 
hemm raġuni biżżejjed biex wieħed 
jistenna li s-sistema tas-sigurtà soċjali se 
tiġi mfixkla b’mod serju. Dan għandu 
jkopri wkoll każi ta’ sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel li jeżistu diġà 
li huma f’konformità mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 8.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Għandha titqies id-diversità tas-sistemi tal-kura tas-saħħa u tal-mudelli ta’ finanzjament 
Ewropej.

Emenda 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-
limiti tal-kopertura garantita mill-iskema 
statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard 
ta' l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma 

imħassra
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tfixkilx is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati 
Membri jew is-sostenibbiltà finanzjarja 
tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom.
Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja għarfet 
li wieħed ma jistax jeskludi li r-riskju 
possibbli ta' tfixkil serju għall-bilanċ 
finanzjarju tas-sistema ta’ sigurtà soċjali 
jew l-għan taż-żamma ta’ servizz mediku 
u ta’ l-isptar bilanċjat miftuħ għal 
kullħadd jista’ jikkostitwixxi raġunijiet 
kunflinġenti fl-isteress ġenerali li kapaċi 
jiġġustifika ostaklu għall-prinċipju ta’ 
ħelsien ta’ l-għoti ta’ servizzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja għarfet ukoll li għadd ta’ 
sptarijiet, id-distribuzzjoni ġeografika 
tagħhom, il-mod kif huma organizzati u l-
faċilitajiet li huma mogħtija, u anke n-
natura tas-servizzi mediċi li huma kapaċi 
joffru, huma kollha kwistjonijiet li 
għalihom irid ikun possibbli l-ippjanar. 
Din id-Direttiva għandha tistipula sistema 
ta' awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr 
ta' l-ispejjeż għal kura fl-isptar riċevuta fi 
Stat Membru ieħor, fejn jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet li ġejjin: kieku t-trattament 
ingħata fit-territorju tiegħu, l-ispiża kienet 
tinġarr mis-sistema tas-sigurtà soċjali 
tiegħu u l-ħruġ konsegwenti ta’ pazjenti 
kawża ta’ l-implimentazzjoni tad-direttiva 
jfixkel b'mod serju jew hemm probabbiltà 
li jfixkel b’mod sejru l-bilanċ finanzjarju 
tas-sistema tas-sigurtà soċjali u/jew dan 
il-ħruġ ta’ pazjenti jfixkel b’mod serju, 
jew huwa probabbli li jfixkel 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 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. Hekk kif l-
evalwazzjoni ta’ l-impatt preċiż tal-ħruġ 
mistenni ta' pazjenti jeħtieġ 
suppożizzjonijiet u kalkoli kumplessi, id-
Direttiva tippermetti sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel jekk ikun 
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hemm raġuni biżżejjed biex wieħed 
jistenna li s-sistema tas-sigurtà soċjali se 
tiġi mfixkla b’mod serju. Dan għandu 
jkopri wkoll każi ta’ sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel li jeżistu diġà 
li huma f’konformità mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 8.

Or. es

Justification

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Emenda 147
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-limiti 
tal-kopertura garantita mill-iskema 
statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard ta' 
l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma tfixkilx 
is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati Membri jew 
is-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali tagħhom. Madankollu, il-
Qorti tal-Ġustizzja għarfet li wieħed ma 
jistax jeskludi li r-riskju possibbli ta' 
tfixkil serju għall-bilanċ finanzjarju tas-
sistema ta’ sigurtà soċjali jew l-għan taż-
żamma ta’ servizz mediku u ta’ l-isptar 
bilanċjat miftuħ għal kullħadd jista’ 
jikkostitwixxi raġunijiet kunflinġenti fl-

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-limiti 
tal-kopertura garantita mill-iskema 
statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard ta' 
l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma tfixkilx 
is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati Membri jew 
is-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali tagħhom. L-Istati Membri 
jistgħu jistipulaw sistema ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għal kura fl-
isptar u għal kura speċjalizzata u 
jiddeċiedu dwar is-setturi tal-kura li huma 
jqisu meħtieġa biex jippjanaw il-ħtiġijiet. 
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isteress ġenerali li kapaċi jiġġustifika 
ostaklu għall-prinċipju ta’ ħelsien ta’ l-
għoti ta’ servizzi. Il-Qorti tal-Ġustizzja 
għarfet ukoll li għadd ta’ sptarijiet, id-
distribuzzjoni ġeografika tagħhom, il-mod 
kif huma organizzati u l-faċilitajiet li 
huma mogħtija, u anke n-natura tas-
servizzi mediċi li huma kapaċi joffru, 
huma kollha kwistjonijiet li għalihom irid 
ikun possibbli l-ippjanar. Din id-Direttiva 
għandha tistipula sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr ta' 
l-ispejjeż għal kura fl-isptar riċevuta fi Stat 
Membru ieħor, fejn jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet li ġejjin: kieku t-trattament 
ingħata fit-territorju tiegħu, l-ispiża kienet 
tinġarr mis-sistema tas-sigurtà soċjali 
tiegħu u l-ħruġ konsegwenti ta’ pazjenti 
kawża ta’ l-implimentazzjoni tad-direttiva 
jfixkel b'mod serju jew hemm probabbiltà 
li jfixkel b’mod sejru l-bilanċ finanzjarju 
tas-sistema tas-sigurtà soċjali u/jew dan 
il-ħruġ ta’ pazjenti jfixkel b’mod serju, 
jew huwa probabbli li jfixkel 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 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. Hekk kif l-
evalwazzjoni ta’ l-impatt preċiż tal-ħruġ 
mistenni ta' pazjenti jeħtieġ 
suppożizzjonijiet u kalkoli kumplessi, id-
Direttiva tippermetti sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel jekk ikun 
hemm raġuni biżżejjed biex wieħed 
jistenna li s-sistema tas-sigurtà soċjali se 
tiġi mfixkla b’mod serju. Dan għandu 
jkopri wkoll każi ta’ sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel li jeżistu diġà 
li huma f’konformità mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 8.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi ma’ emenda oħra, mill-istess awtur, għall-Artikolu 8, paragrafu 
3. Għandha tkompli tkun il-kompetenza tal-Istati Membri li jiddeċiedu kif jorganizzaw is-
sistema ta' awtorizzazzjoni minn qabel.

Emenda 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-
limiti tal-kopertura garantita mill-iskema 
statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard 
ta' l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma 
tfixkilx is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati 
Membri jew is-sostenibbiltà finanzjarja 
tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom.
Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja għarfet 
li wieħed ma jistax jeskludi li r-riskju
possibbli ta' tfixkil serju għall-bilanċ 
finanzjarju tas-sistema ta’ sigurtà soċjali 
jew l-għan taż-żamma ta’ servizz mediku u 
ta’ l-isptar bilanċjat miftuħ għal kullħadd 
jista’ jikkostitwixxi raġunijiet kunflinġenti 
fl-isteress ġenerali li kapaċi jiġġustifika 
ostaklu għall-prinċipju ta’ ħelsien ta’ l-
għoti ta’ servizzi. Il-Qorti tal-Ġustizzja 
għarfet ukoll li għadd ta’ sptarijiet, id-
distribuzzjoni ġeografika tagħhom, il-mod 
kif huma organizzati u l-faċilitajiet li huma 
mogħtija, u anke n-natura tas-servizzi 
mediċi li huma kapaċi joffru, huma kollha 
kwistjonijiet li għalihom irid ikun possibbli 
l-ippjanar. Din id-Direttiva għandha 
tistipula sistema ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel għall-ġarr ta' l-ispejjeż għal kura fl-
isptar riċevuta fi Stat Membru ieħor, fejn 
jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin: 
kieku t-trattament ingħata fit-territorju 

(31) Il-Qorti tal-Ġustizzja għarfet li jeżisti
riskju possibbli ta' tfixkil serju għall-bilanċ 
finanzjarju tas-sistema ta’ sigurtà soċjali 
jew l-għan taż-żamma ta’ servizz mediku u 
tal-isptar bilanċjat miftuħ għal kullħadd 
jista’ jikkostitwixxi raġunijiet kunflinġenti 
fl-isteress ġenerali li kapaċi jiġġustifika 
ostaklu għall-prinċipju ta’ ħelsien tal-għoti 
ta’ servizzi. Il-Qorti tal-Ġustizzja għarfet
ukoll li għadd ta’ sptarijiet, id-
distribuzzjoni ġeografika tagħhom, il-mod 
kif huma organizzati u l-faċilitajiet li huma 
mogħtija, u anke n-natura tas-servizzi 
mediċi li huma kapaċi joffru, huma kollha 
kwistjonijiet li għalihom irid ikun possibbli 
l-ippjanar. Din id-Direttiva għandha 
tistipula sistema ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel għall-ġarr tal-ispejjeż għal kura fl-
isptar riċevuta fi Stat Membru ieħor.
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tiegħu, l-ispiża kienet tinġarr mis-sistema 
tas-sigurtà soċjali tiegħu u l-ħruġ 
konsegwenti ta’ pazjenti kawża ta’ l-
implimentazzjoni tad-direttiva jfixkel 
b'mod serju jew hemm probabbiltà li 
jfixkel b’mod sejru l-bilanċ finanzjarju 
tas-sistema tas-sigurtà soċjali u/jew dan 
il-ħruġ ta’ pazjenti jfixkel b’mod serju, 
jew huwa probabbli li jfixkel 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 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. Hekk kif l-
evalwazzjoni ta’ l-impatt preċiż tal-ħruġ 
mistenni ta' pazjenti jeħtieġ 
suppożizzjonijiet u kalkoli kumplessi, id-
Direttiva tippermetti sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel jekk ikun 
hemm raġuni biżżejjed biex wieħed 
jistenna li s-sistema tas-sigurtà soċjali se 
tiġi mfixkla b’mod serju. Dan għandu 
jkopri wkoll każi ta’ sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel li jeżistu diġà 
li huma f’konformità mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 8.

Or. en

Emenda 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-
limiti tal-kopertura garantita mill-iskema 

(31) Il-Qorti tal-Ġustizzja għarfet li wieħed 
ma jistax jeskludi li r-riskju possibbli ta' 
tfixkil serju għall-bilanċ finanzjarju tas-
sistema ta’ sigurtà soċjali jew l-għan taż-
żamma ta’ servizz mediku u ta’ l-isptar 
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statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard 
ta' l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma 
tfixkilx is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati 
Membri jew is-sostenibbiltà finanzjarja 
tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom. 
Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja għarfet 
li wieħed ma jistax jeskludi li r-riskju 
possibbli ta' tfixkil serju għall-bilanċ 
finanzjarju tas-sistema ta’ sigurtà soċjali 
jew l-għan taż-żamma ta’ servizz mediku u 
ta’ l-isptar bilanċjat miftuħ għal kullħadd 
jista’ jikkostitwixxi raġunijiet kunflinġenti 
fl-isteress ġenerali li kapaċi jiġġustifika 
ostaklu għall-prinċipju ta’ ħelsien ta’ l-
għoti ta’ servizzi. Il-Qorti tal-Ġustizzja 
għarfet ukoll li għadd ta’ sptarijiet, id-
distribuzzjoni ġeografika tagħhom, il-mod 
kif huma organizzati u l-faċilitajiet li huma 
mogħtija, u anke n-natura tas-servizzi 
mediċi li huma kapaċi joffru, huma kollha 
kwistjonijiet li għalihom irid ikun possibbli 
l-ippjanar. Din id-Direttiva għandha 
tistipula sistema ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel għall-ġarr ta' l-ispejjeż għal kura fl-
isptar riċevuta fi Stat Membru ieħor, fejn 
jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:
kieku t-trattament ingħata fit-territorju 
tiegħu, l-ispiża kienet tinġarr mis-sistema 
tas-sigurtà soċjali tiegħu u l-ħruġ 
konsegwenti ta’ pazjenti kawża ta’ l-
implimentazzjoni tad-direttiva jfixkel 
b'mod serju jew hemm probabbiltà li 
jfixkel b’mod sejru l-bilanċ finanzjarju 
tas-sistema tas-sigurtà soċjali u/jew dan 
il-ħruġ ta’ pazjenti jfixkel b’mod serju, 
jew huwa probabbli li jfixkel 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 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. Hekk kif l-
evalwazzjoni ta’ l-impatt preċiż tal-ħruġ 
mistenni ta' pazjenti jeħtieġ 
suppożizzjonijiet u kalkoli kumplessi, id-

bilanċjat miftuħ għal kullħadd jista’ 
jikkostitwixxi raġunijiet kunflinġenti fl-
isteress ġenerali li kapaċi jiġġustifika 
ostaklu għall-prinċipju ta’ ħelsien tal-
moviment ħieles. Il-Qorti tal-Ġustizzja 
għarfet ukoll li għadd ta’ sptarijiet, id-
distribuzzjoni ġeografika tagħhom, il-mod 
kif huma organizzati u l-faċilitajiet li huma 
mogħtija, u anke n-natura tas-servizzi 
mediċi li huma kapaċi joffru, huma kollha 
kwistjonijiet li għalihom irid ikun possibbli 
l-ippjanar. Din id-Direttiva għandha 
tistipula sistema ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel għall-ġarr tal-ispejjeż għal kura fl-
isptar riċevuta fi Stat Membru ieħor.



AM\763902MT.doc 33/70 PE418.320v01-00

MT

Direttiva tippermetti sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel jekk ikun 
hemm raġuni biżżejjed biex wieħed 
jistenna li s-sistema tas-sigurtà soċjali se 
tiġi mfixkla b’mod serju. Dan għandu 
jkopri wkoll każi ta’ sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel li jeżistu diġà 
li huma f’konformità mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 8.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’hemmx evidenza disponibbli li tagħti prova li l-applikazzjoni tal-prinċipji tal-moviment 
ħieles ma jipperikolawx is-sostenibilità finanzjarja tas-sistemi tal-kura tas-saħħa. L-aħħar 
paragrafi ipoġġu piż tal-prova tqil fuq l-Istati Membri fir-rigward tas-sostenibilità finanzjarja 
tas-sistema tas-saħħa tagħhom qabel ma jkunu jistgħu  jistabbilixxu kwalunkwe skemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel. L-Istati Membri għandhom ikunu jistgħu jistabbilixxu skemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għas-servizzi tal-kura fl-isptar, jekk dan hu meħtieġ sabiex 
jissodisfaw ir-responsabilitajiet pubbliċi tagħhom fir-rigward tal-organizzazzjoni u tal-għoti 
tal-kura tas-saħħa.

Emenda 150
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-limiti 
tal-kopertura garantita mill-iskema 
statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard ta' 
l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma tfixkilx 
is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati Membri jew 
is-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali tagħhom. Madankollu, il-
Qorti tal-Ġustizzja għarfet li wieħed ma 
jistax jeskludi li r-riskju possibbli ta' tfixkil 
serju għall-bilanċ finanzjarju tas-sistema 
ta’ sigurtà soċjali jew l-għan taż-żamma ta’ 

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-limiti 
tal-kopertura garantita mill-iskema 
statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard ta' 
l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma tfixkilx 
is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati Membri jew 
is-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali tagħhom. Madankollu, il-
Qorti tal-Ġustizzja għarfet li wieħed ma 
jistax jeskludi li r-riskju possibbli ta' tfixkil 
serju għall-bilanċ finanzjarju tas-sistema 
ta’ sigurtà soċjali jew l-għan taż-żamma ta’ 
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servizz mediku u ta’ l-isptar bilanċjat 
miftuħ għal kullħadd jista’ jikkostitwixxi 
raġunijiet kunflinġenti fl-isteress ġenerali li 
kapaċi jiġġustifika ostaklu għall-prinċipju 
ta’ ħelsien ta’ l-għoti ta’ servizzi. Il-Qorti 
tal-Ġustizzja għarfet ukoll li għadd ta’ 
sptarijiet, id-distribuzzjoni ġeografika 
tagħhom, il-mod kif huma organizzati u l-
faċilitajiet li huma mogħtija, u anke n-
natura tas-servizzi mediċi li huma kapaċi 
joffru, huma kollha kwistjonijiet li 
għalihom irid ikun possibbli l-ippjanar. Din 
id-Direttiva għandha tistipula sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr ta' l-
ispejjeż għal kura fl-isptar riċevuta fi Stat 
Membru ieħor, fejn jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet li ġejjin: kieku t-trattament 
ingħata fit-territorju tiegħu, l-ispiża kienet 
tinġarr mis-sistema tas-sigurtà soċjali 
tiegħu u l-ħruġ konsegwenti ta’ pazjenti 
kawża ta’ l-implimentazzjoni tad-direttiva 
jfixkel b'mod serju jew hemm probabbiltà 
li jfixkel b’mod sejru l-bilanċ finanzjarju 
tas-sistema tas-sigurtà soċjali u/jew dan 
il-ħruġ ta’ pazjenti jfixkel b’mod serju, 
jew huwa probabbli li jfixkel 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 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. Hekk kif l-
evalwazzjoni ta’ l-impatt preċiż tal-ħruġ 
mistenni ta' pazjenti jeħtieġ 
suppożizzjonijiet u kalkoli kumplessi, id-
Direttiva tippermetti sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel jekk ikun 
hemm raġuni biżżejjed biex wieħed 
jistenna li s-sistema tas-sigurtà soċjali se 
tiġi mfixkla b’mod serju. Dan għandu 
jkopri wkoll każi ta’ sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel li jeżistu diġà 
li huma f’konformità mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 8.

servizz mediku u ta’ l-isptar bilanċjat 
miftuħ għal kullħadd jista’ jikkostitwixxi 
raġunijiet kunflinġenti fl-isteress ġenerali li 
kapaċi jiġġustifika ostaklu għall-prinċipju 
ta’ ħelsien ta’ l-għoti ta’ servizzi. Il-Qorti 
tal-Ġustizzja għarfet ukoll li għadd ta’ 
sptarijiet, id-distribuzzjoni ġeografika 
tagħhom, il-mod kif huma organizzati u l-
faċilitajiet li huma mogħtija, u anke n-
natura tas-servizzi mediċi li huma kapaċi 
joffru, huma kollha kwistjonijiet li 
għalihom irid ikun possibbli l-ippjanar. Din 
id-Direttiva għandha tistipula sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr tal-
ispejjeż għal kura fl-isptar riċevuta fi Stat 
Membru ieħor. L-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni għandu jispeċifika minn 
qabel u b'mod trasparenti l-kriterji għaċ-
ċaħda tal-awtorizzazzjoni minn qabel, fuq 
il-bażi tar-raġunijiet primarji ta’ interess 
ġenerali.
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Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrelata ma’ emenda oħra, mill-istess awtur, għall-Artikolu 8, paragrafu 3. Hi 
meħtieġa ċarezza dwar meta tista’ tiġi applikata l-awtorizzazzjoni minn qabel għal 
applikazzjonijiet għal trattament fi Stat Membru ieħor u r-raġunijiet għalfejn tkun ġiet 
miċħuda l-awtorizzazzjoni minn qabel. joħolqu biss konfużjoni għall-pazjenti.

Emenda 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-
limiti tal-kopertura garantita mill-iskema 
statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard 
ta' l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma 
tfixkilx is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati 
Membri jew is-sostenibbiltà finanzjarja 
tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali tagħhom. 
Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja għarfet 
li wieħed ma jistax jeskludi li r-riskju 
possibbli ta' tfixkil serju għall-bilanċ 
finanzjarju tas-sistema ta’ sigurtà soċjali 
jew l-għan taż-żamma ta’ servizz mediku u 
ta’ l-isptar bilanċjat miftuħ għal kullħadd 
jista’ jikkostitwixxi raġunijiet kunflinġenti 
fl-isteress ġenerali li kapaċi jiġġustifika 
ostaklu għall-prinċipju ta’ ħelsien ta’ l-
għoti ta’ servizzi. Il-Qorti tal-Ġustizzja 
għarfet ukoll li għadd ta’ sptarijiet, id-
distribuzzjoni ġeografika tagħhom, il-mod 
kif huma organizzati u l-faċilitajiet li huma 
mogħtija, u anke n-natura tas-servizzi 
mediċi li huma kapaċi joffru, huma kollha 
kwistjonijiet li għalihom irid ikun possibbli 
l-ippjanar. Din id-Direttiva għandha 
tistipula sistema ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel għall-ġarr ta' l-ispejjeż għal kura fl-

(31) Il-Qorti tal-Ġustizzja għarfet li wieħed 
ma jistax jeskludi li r-riskju possibbli ta' 
tfixkil serju għall-bilanċ finanzjarju tas-
sistema ta’ sigurtà soċjali jew l-għan taż-
żamma ta’ servizz mediku u ta’ l-isptar 
bilanċjat miftuħ għal kullħadd jista’ 
jikkostitwixxi raġunijiet kunflinġenti fl-
isteress ġenerali li kapaċi jiġġustifika 
ostaklu għall-prinċipju ta’ ħelsien ta’ l-
għoti ta’ servizzi. Il-Qorti tal-Ġustizzja 
għarfet ukoll li għadd ta’ sptarijiet, id-
distribuzzjoni ġeografika tagħhom, il-mod 
kif huma organizzati u l-faċilitajiet li huma 
mogħtija, u anke n-natura tas-servizzi 
mediċi li huma kapaċi joffru, huma kollha 
kwistjonijiet li għalihom irid ikun possibbli 
l-ippjanar. Din id-Direttiva għandha 
għaldaqstant tistipula sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr tal-
ispejjeż għal kura fl-isptar u għal kura 
speċjalizzata riċevuta fi Stat Membru 
ieħor. Dan għandu jkopri wkoll każi ta’ 
sistemi ta’ awtorizzazzjoni minn qabel li 
jeżistu diġà li huma f’konformità mal-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 8.



PE418.320v01-00 36/70 AM\763902MT.doc

MT

isptar riċevuta fi Stat Membru ieħor, fejn 
jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet li ġejjin:
kieku t-trattament ingħata fit-territorju 
tiegħu, l-ispiża kienet tinġarr mis-sistema 
tas-sigurtà soċjali tiegħu u l-ħruġ 
konsegwenti ta’ pazjenti kawża ta’ l-
implimentazzjoni tad-direttiva jfixkel 
b'mod serju jew hemm probabbiltà li 
jfixkel b’mod sejru l-bilanċ finanzjarju 
tas-sistema tas-sigurtà soċjali u/jew dan 
il-ħruġ ta’ pazjenti jfixkel b’mod serju, 
jew huwa probabbli li jfixkel 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 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. Hekk kif l-
evalwazzjoni ta’ l-impatt preċiż tal-ħruġ 
mistenni ta' pazjenti jeħtieġ 
suppożizzjonijiet u kalkoli kumplessi, id-
Direttiva tippermetti sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel jekk ikun 
hemm raġuni biżżejjed biex wieħed 
jistenna li s-sistema tas-sigurtà soċjali se 
tiġi mfixkla b’mod serju. Dan għandu 
jkopri wkoll każi ta’ sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel li jeżistu diġà 
li huma f’konformità mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 8.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Mhux possibbli li wieħed jiġġudika minn qabel l-impatt li jista’ jkollha l-applikazzjoni ta' din 
id-direttiva fuq is-sistema tas-saħħa tal-Istati Membri.  Jeħtieġ jiġi evitat li wieħed imur lil 
hinn minn dak li qalet il-Qorti u li terġa’ tiġi affermata l-ħtieġa li tinżamm l-awtorizzazzjoni 
minn qabel għall-provvediment ta’ servizzi tas-saħħa fi Stat Membru li ma jkunx dak fejn il-
pazjent ikun affiljat.
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Emenda 152
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Premessa 31

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-limiti 
tal-kopertura garantita mill-iskema 
statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard ta' 
l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma tfixkilx 
is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati Membri jew 
is-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali tagħhom. Madankollu, il-
Qorti tal-Ġustizzja għarfet li wieħed ma 
jistax jeskludi li r-riskju possibbli ta' tfixkil 
serju għall-bilanċ finanzjarju tas-sistema 
ta’ sigurtà soċjali jew l-għan taż-żamma ta’ 
servizz mediku u ta’ l-isptar bilanċjat 
miftuħ għal kullħadd jista’ jikkostitwixxi 
raġunijiet kunflinġenti fl-isteress ġenerali li 
kapaċi jiġġustifika ostaklu għall-prinċipju 
ta’ ħelsien ta’ l-għoti ta’ servizzi. Il-Qorti 
tal-Ġustizzja għarfet ukoll li għadd ta’ 
sptarijiet, id-distribuzzjoni ġeografika 
tagħhom, il-mod kif huma organizzati u l-
faċilitajiet li huma mogħtija, u anke n-
natura tas-servizzi mediċi li huma kapaċi 
joffru, huma kollha kwistjonijiet li 
għalihom irid ikun possibbli l-ippjanar. Din 
id-Direttiva għandha tistipula sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr ta' l-
ispejjeż għal kura fl-isptar riċevuta fi Stat 
Membru ieħor, fejn jiġu sodisfatti l-
kundizzjonijiet li ġejjin: kieku t-trattament 
ingħata fit-territorju tiegħu, l-ispiża kienet 
tinġarr mis-sistema tas-sigurtà soċjali 
tiegħu u l-ħruġ konsegwenti ta’ pazjenti 
kawża ta’ l-implimentazzjoni tad-direttiva 
jfixkel b'mod serju jew hemm probabbiltà 
li jfixkel b’mod sejru l-bilanċ finanzjarju 
tas-sistema tas-sigurtà soċjali u/jew dan 
il-ħruġ ta’ pazjenti jfixkel b’mod serju, 
jew huwa probabbli li jfixkel l-ippjanar u 

(31) L-evidenza disponibbli tindika li l-
applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ moviment 
ħieles fir-rigward ta’ l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor fi ħdan il-limiti 
tal-kopertura garantita mill-iskema 
statutorja ta’ assigurazzjoni għall-mard ta' 
l-Istat Membru ta' affiljazzjoni ma tfixkilx 
is-sistemi tas-saħħa ta' l-Istati Membri jew 
is-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistemi ta’ 
sigurtà soċjali tagħhom. Madankollu, il-
Qorti tal-Ġustizzja għarfet li wieħed ma 
jistax jeskludi li r-riskju possibbli ta' tfixkil 
serju għall-bilanċ finanzjarju tas-sistema 
ta’ sigurtà soċjali jew l-għan taż-żamma ta’ 
servizz mediku u ta’ l-isptar bilanċjat 
miftuħ għal kullħadd jista’ jikkostitwixxi 
raġunijiet kunflinġenti fl-isteress ġenerali li 
kapaċi jiġġustifika ostaklu għall-prinċipju 
ta’ ħelsien ta’ l-għoti ta’ servizzi. Il-Qorti 
tal-Ġustizzja għarfet ukoll li għadd ta’ 
sptarijiet, id-distribuzzjoni ġeografika 
tagħhom, il-mod kif huma organizzati u l-
faċilitajiet li huma mogħtija, u anke n-
natura tas-servizzi mediċi li huma kapaċi 
joffru, huma kollha kwistjonijiet li 
għalihom irid ikun possibbli l-ippjanar. Din 
id-Direttiva għandha tistipula sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr ta' l-
ispejjeż għal kura fl-isptar riċevuta fi Stat 
Membru ieħor, sakemm ma jiġux 
issodisfati l-kundizzjonijiet li ġejjin: it-
trattament ma jkunx jista’ jitwettaq fl-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni minħabba 
listi ta’ stennija twal ħafna, minħabba li l-
pazjent ikun residenti fiż-żoni tal-
fruntieri, minħabba li l-kundizzjoni li 
tirrikjedi l-kura tkun rari jew tkun 
tirrikjedi terapiji speċjalizzati ħafna jew 
minħabba li l-kura tkun ibbażata fuq 
kuntratti bejn il-fondi tal-assikurazzjoni 
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r-razzjonalizzazzjoni mwettqa fis-settur ta’ 
l-isptarijiet 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. Hekk kif l-
evalwazzjoni ta’ l-impatt preċiż tal-ħruġ 
mistenni ta' pazjenti jeħtieġ 
suppożizzjonijiet u kalkoli kumplessi, id-
Direttiva tippermetti sistema ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel jekk ikun 
hemm raġuni biżżejjed biex wieħed 
jistenna li s-sistema tas-sigurtà soċjali se 
tiġi mfixkla b’mod serju. Dan għandu 
jkopri wkoll każi ta’ sistemi ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel li jeżistu diġà 
li huma f’konformità mal-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 8.

tal-mard u l-istituzzjonijiet tal-kura tas-
saħħa barra mill-pajjiż. Dan għandu jkopri 
wkoll każi ta’ sistemi ta’ awtorizzazzjoni 
minn qabel li jeżistu diġà li huma 
f’konformità mal-kundizzjonijiet stipulati 
fl-Artikolu 8.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Minħabba adattament għall-Artikolu 8(3).

Emenda 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Fid-dawl tal-każistika tal-Qorti tal-
Ġustizzja, l-Istati Membri jistgħu jimponu 
rekwiżit ta' awtorizzazzjoni minn qabel fejn 
titqies is-sistema nazzjonali biex jitħallsu l-
ispejjeż tal-kura tal-isptarijiet amministrati 
fi Stat Membru ieħor. Rekwiżit bħal dan 
għandu jitqies bħala pass raġonevoli kif 
ukoll neċessarju. B'dan meqjus bħala l-każ, 
in-numru ta' sptarijiet, il-firxa ġeografika 
tagħhom, il-mod li bih huma organizzati, u 
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l-faċilitajiet li għandhom, u anki n-natura 
tas-servizzi mediċi li huma kapaċi joffru, 
huma lkoll kwistjonijiet li għandhom ikunu 
possibbli li jiġu ttrattati permezz ta' ppjanar, 
ristretti f'termini ġenerali sabiex jissodisfaw 
il-bżonnijiet varji. Ippjanar bħal dan 
għandu, l-ewwel nett ikun intenzjonat li 
jiżgura li l-aċċess neċessarju huwa provdut 
il-ħin kollu għal firxa bbilanċjata ta' 
trattamenti effikaċi tal-isptarijiet fl-Istat 
Membru kkonċernat. It-tieni nett, għandu 
jgħin biex jissodisfa x-xewqa għal użu 
razzjonali ta' riżorsi, b'hekk ikun hemm 
effiċjenza soċjali f'dawk li huma riżorsi 
finanzjarji, tekniċi u umani.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Awtorizzazzjoni minn qabel tista' titqies bħala restrizzjoni għad-dritt li jkun hemm mobilità 
transkonfinali, għalkemm fil-verità tikkostitwixxi salvagwardja għaċ-ċittadini, inklużi dawk li 
joqogħdu fejn huma.

Il-proposta tista' taffettwa l-kundizzjonijiet li taħthom il-kura tas-saħħa tingħata lill-maġġoranza 
li jiddeċiedu ma jmorrux fi Stat Membru ieħor sabiex jiġu ttrattati, minħabba l-fatt li taf tkun ta' 
interferenza għall-organizzazzjoni u l-ippjanar tal-kura tas-saħħa fl-Istat Membru ospitanti tal-
pazjent li jkun ivvjaġġa.

Emenda 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Premessa 31 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(31a) Billi wieħed iżomm f'moħħu li d-
diversità tas-sistemi tal-kura tas-saħħa 
Ewropej u tal-mudelli finanzjarji tagħti 
raġuni għaliex wieħed jissoponi li ħafna 
Stati Membri se jkollhom problemi biex 
ikun hemm transpożizzjoni ta' din id-
Direttiva fil-liġi nazzjonali tagħhom, il-
flessibilità għandha tiġi prevista fl-
arranġamenti tal-implimentazzjoni.
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Or. es

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li jiġi permess l-iskop għall-adattament u l-flessibilità meta d-direttiva trid tiġi 
implimentata.

Emenda 155
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fi kwalunkwe każ, jekk Stat Membru 
jiddeċiedi li jistabbilixxi sistema ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr ta’ l-
ispejjeż ta’ kura fl-isptar jew kura 
speċjalizzata fi Stati Membri oħrajn skond 
id-dispożizzjoni ta’ din id-Direttiva, l-
ispejjeż ta’ kura tali mogħtija fi Stat Membru 
ieħor għandha wkoll titħallas lura mill-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni sal-livell ta’ l-
ispejjeż li kienu jinġarru li kieku ngħatat l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, fl-
Istat Membru ta' affiljazzjoni, mingħajr ma 
jinqabżu l-ispejjeż attwali tal-kura tas-saħħa 
riċevuta. Minkejja dan, fejn il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 22(2) tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71 huma 
sodisfatti, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata 
u l-benefiċċji pprovduti f'konformità ma’ dan 
ir-Regolament. Dan japplika b’mod 
partikolari f’sitwazzjonijiet fejn l-
awtorizzazzjoni hija mogħtija wara reviżjoni 
amministrattiva jew ġudizzjarja tat-talba u 
wara li l-persuna kkonċernata rċeviet it-
trattament fi Stat Membru ieħor. F’dan il-
każ, l-Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta’ din id-Direttiva 
ma japplikawx. Dan huwa konformi mal-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li 
speċifikat li pazjenti li ġew miċħuda l-
awtorizzazzjoni li sussegwentement instabet 
li kienet mingħajr bażi, huma intitolati li 
jkollhom l-ispiża tat-trattament miksub fi 
Stat Membru ieħor imħallsa kollha skont id-
dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Istat 

(32) B'awtorizzazzjoni minn qabel, skont id-
dispożizzjoni ta' din id-Direttiva għall-ġarr 
tal-ispejjeż ta’ kura fl-isptar jew kura 
speċjalizzata fi Stati Membri oħrajn, l-
ispejjeż ta’ kura tali mogħtija fi Stat Membru 
ieħor għandha wkoll titħallas lura mill-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni sal-livell tal-
ispejjeż li kienu jinġarru li kieku ngħatat l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, fl-
Istat Membru ta' affiljazzjoni, mingħajr ma 
jinqabżu l-ispejjeż attwali tal-kura tas-saħħa 
riċevuta. Minkejja dan, fejn il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 22(2) tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71 huma 
sodisfatti, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata 
u l-benefiċċji pprovduti f'konformità ma’ dan 
ir-Regolament. Dan japplika b’mod 
partikolari f’sitwazzjonijiet fejn l-
awtorizzazzjoni hija mogħtija wara reviżjoni 
amministrattiva jew ġudizzjarja tat-talba u 
wara li l-persuna kkonċernata rċeviet it-
trattament fi Stat Membru ieħor. F’dan il-
każ, l-Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta’ din id-Direttiva 
ma japplikawx. Dan huwa konformi mal-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li 
speċifikat li pazjenti li ġew miċħuda l-
awtorizzazzjoni li sussegwentement instabet 
li kienet mingħajr bażi, huma intitolati li 
jkollhom l-ispiża tat-trattament miksub fi 
Stat Membru ieħor imħallsa kollha skont id-
dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' trattament.
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Membru ta' trattament.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Minħabba adattament għall-Artikolu 8(3).

Emenda 156
John Bowis

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu 
dwar il-forma ta' dawn il-punti ta' kuntatt 
nazzjonali kif ukoll dwar kemm se jkun 
hemm minnhom. Il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali jistgħu jiġu wkoll inkorporati fi 
jew mibnija fuq attivitajiet ta' ċentri tat-
tagħrif eżisteni, dan sakemm jiġi indikat 
b'mod ċar li huma wkoll punti ta' kuntatt 
nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali. Il-punti ta’ kuntatt nazzjonali 
għandu jkollhom il-faċilitajiet xierqa biex 
jagħtu tagħrif dwar l-aspetti prinċipali tal-
kura tas-saħħa transkonfinali u biex jagħtu 
għajnuna prattika lill-pazjenti fejn ikun 
meħtieġ. Il-Kummissjoni għandha taħdem 
flimkien ma’ l-Istati Membri sabiex 
tiffaċilita l-kooperazzjoni dwar il-punti ta' 
kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali, inkluż li jagħmlu t-tagħrif 
rilevanti disponibbli fil-livell Komunitarju, 
bħal permezz tal-Portal Ewropew dwar is-
Saħħa. L-eżistenza tal-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali ma għandux iwaqqaf lill-Istati 
Membri milli jistabbilixxu punti ta’ kuntatt 
marbuta oħra fil-livell reġjonali jew lokali, li 
jirriflettu l-organizzazzjoni speċifika tas-
sistema tal-kura tas-saħħa tagħhom.

(32) L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu 
dwar il-forma ta' dawn il-punti ta' kuntatt 
nazzjonali kif ukoll dwar kemm se jkun 
hemm minnhom. Il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali jistgħu jiġu wkoll inkorporati fi 
jew mibnija fuq attivitajiet ta' ċentri tat-
tagħrif eżisteni, dan sakemm jiġi indikat 
b'mod ċar li huma wkoll punti ta' kuntatt 
nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali. Il-punti ta’ kuntatt nazzjonali 
għandu jkollhom il-faċilitajiet xierqa biex 
jagħtu tagħrif dwar l-aspetti prinċipali tal-
kura tas-saħħa transkonfinali u biex jagħtu 
għajnuna prattika lill-pazjenti fejn ikun 
meħtieġ. L-Istati Membri għandhom 
jiżguraw il-parteċipazzjoni ta' korpi li 
jirrappreżentaw il-professjonisti tas-saħħa 
f'dawn l-attivitajiet. L-eżistenza tal-punti ta’ 
kuntatt nazzjonali ma għandux iwaqqaf lill-
Istati Membri milli jistabbilixxu punti ta’ 
kuntatt marbuta oħra fil-livell reġjonali jew 
lokali, li jirriflettu l-organizzazzjoni speċifika 
tas-sistema tal-kura tas-saħħa tagħhom. Il-
punti ta' kuntatt nazzjonali għandhom 
ikunu kapaċi jipprovdu lill-pazjenti 
b'informazzjoni relevanti dwar il-kura tas-
saħħa transkonfinali u jgħinuhom. Dan ma 
jinkludix pariri legali.

Or. en
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Emenda 157
Maria Berger

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fi kwalunkwe każ, jekk Stat Membru 
jiddeċiedi li jistabbilixxi sistema ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr ta’ l-
ispejjeż ta’ kura fl-isptar jew kura 
speċjalizzata fi Stati Membri oħrajn skond
id-dispożizzjoni ta’ din id-Direttiva, l-
ispejjeż ta’ kura tali mogħtija fi Stat Membru 
ieħor għandha wkoll titħallas lura mill-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni sal-livell ta’ l-
ispejjeż li kienu jinġarru li kieku ngħatat l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, fl-
Istat Membru ta' affiljazzjoni, mingħajr ma 
jinqabżu l-ispejjeż attwali tal-kura tas-
saħħa riċevuta. Minkejja dan, fejn il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 22(2) tar-
Regolament (KEE) Nru 1408/71 huma 
sodisfatti, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata 
u l-benefiċċji pprovduti f'konformità ma’ dan 
ir-Regolament. Dan japplika b’mod 
partikolari f’sitwazzjonijiet fejn l-
awtorizzazzjoni hija mogħtija wara reviżjoni 
amministrattiva jew ġudizzjarja tat-talba u 
wara li l-persuna kkonċernata rċeviet it-
trattament fi Stat Membru ieħor. F’dan il-
każ, l-Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta’ din id-Direttiva 
ma japplikawx. Dan huwa konformi mal-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li 
speċifikat li pazjenti li ġew miċħuda l-
awtorizzazzjoni li sussegwentement instabet 
li kienet mingħajr bażi, huma intitolati li 
jkollhom l-ispiża tat-trattament miksub fi 
Stat Membru ieħor imħallsa kollha skont id-
dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' trattament.

(32) Fi kwalunkwe każ, jekk Stat Membru 
jiddeċiedi li jistabbilixxi sistema ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr tal-
ispejjeż ta’ kura fl-isptar jew kura 
speċjalizzata fi Stati Membri oħrajn skont id-
dispożizzjoni ta’ din id-Direttiva, l-ispejjeż 
ta’ kura tali mogħtija fi Stat Membru ieħor 
għandha wkoll titħallas lura mill-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni. Minkejja dan, fejn 
il-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 22(2) 
tar-Regolament (KEE) Nru 1408/71 huma 
sodisfatti, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata 
u l-benefiċċji pprovduti f'konformità ma’ dan 
ir-Regolament. Dan japplika b’mod 
partikolari f’sitwazzjonijiet fejn l-
awtorizzazzjoni hija mogħtija wara reviżjoni 
amministrattiva jew ġudizzjarja tat-talba u 
wara li l-persuna kkonċernata rċeviet it-
trattament fi Stat Membru ieħor. F’dan il-
każ, l-Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta’ din id-Direttiva 
ma japplikawx. Dan huwa konformi mal-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li 
speċifikat li pazjenti li ġew miċħuda l-
awtorizzazzjoni li sussegwentement instabet 
li kienet mingħajr bażi, huma intitolati li 
jkollhom l-ispiża tat-trattament miksub fi 
Stat Membru ieħor imħallsa kollha skont id-
dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' trattament.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Sabiex jiġi evitat milli jiġu pperikolati l-prinċipji finanzjarji bażiċi tas-sistemi tas-saħħa tal-Istati 
Membri tat-trattament, għandhom jiġu stmati l-ispejjeż attwali li jkunu saru fl-Istat Membru tat-
trattament.

Emenda 158
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Premessa 32

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32) Fi kwalunkwe każ, jekk Stat Membru 
jiddeċiedi li jistabbilixxi sistema ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr ta’ l-
ispejjeż ta’ kura fl-isptar jew kura 
speċjalizzata fi Stati Membri oħrajn skond
id-dispożizzjoni ta’ din id-Direttiva, l-
ispejjeż ta’ kura tali mogħtija fi Stat Membru 
ieħor għandha wkoll titħallas lura mill-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni sal-livell ta’ l-
ispejjeż li kienu jinġarru li kieku ngħatat l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, fl-
Istat Membru ta' affiljazzjoni, mingħajr ma 
jinqabżu l-ispejjeż attwali tal-kura tas-saħħa 
riċevuta. Minkejja dan, fejn il-kundizzjonijiet 
stipulati fl-Artikolu 22(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1408/71 huma 
sodisfatti, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata 
u l-benefiċċji pprovduti f'konformità ma’ dan 
ir-Regolament. Dan japplika b’mod
partikolari f’sitwazzjonijiet fejn l-
awtorizzazzjoni hija mogħtija wara reviżjoni 
amministrattiva jew ġudizzjarja tat-talba u 
wara li l-persuna kkonċernata rċeviet it-
trattament fi Stat Membru ieħor. F’dan il-
każ, l-Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta’ din id-Direttiva 
ma japplikawx. Dan huwa konformi mal-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li 
speċifikat li pazjenti li ġew miċħuda l-
awtorizzazzjoni li sussegwentement instabet 
li kienet mingħajr bażi, huma intitolati li 
jkollhom l-ispiża tat-trattament miksub fi 
Stat Membru ieħor imħallsa kollha skont id-
dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' trattament.

(32) Fi kwalunkwe każ, jekk Stat Membru 
jiddeċiedi li jistabbilixxi sistema ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel għall-ġarr tal-
ispejjeż ta’ kura fl-isptar jew kura 
speċjalizzata fi Stati Membri oħrajn skont id-
dispożizzjoni ta’ din id-Direttiva, l-ispejjeż 
ta’ kura tali mogħtija fi Stat Membru ieħor 
għandha wkoll titħallas lura mill-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni sal-livell tal-
ispejjeż li kienu jinġarru li kieku ngħatat dik 
il-kura tas-saħħa fl-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni, mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż 
attwali tal-kura tas-saħħa riċevuta. Minkejja 
dan, fejn il-kundizzjonijiet stipulati fl-
Artikolu 22(2) tar-
Regolament (KE) Nru 1408/71 huma 
sodisfatti, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata 
u l-benefiċċji pprovduti f'konformità ma’ dan 
ir-Regolament. Dan japplika b’mod 
partikolari f’sitwazzjonijiet fejn l-
awtorizzazzjoni hija mogħtija wara reviżjoni 
amministrattiva jew ġudizzjarja tat-talba u 
wara li l-persuna kkonċernata rċeviet it-
trattament fi Stat Membru ieħor. F’dan il-
każ, l-Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta’ din id-Direttiva 
ma japplikawx. Dan huwa konformi mal-
ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li 
speċifikat li pazjenti li ġew miċħuda l-
awtorizzazzjoni li sussegwentement instabet 
li kienet mingħajr bażi, huma intitolati li 
jkollhom l-ispiża tat-trattament miksub fi 
Stat Membru ieħor imħallsa kollha skont id-
dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta' trattament.
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Il-frażi "l-istess" kura tas-saħħa "jew waħda simili" hija legalment mhux ċara u għandha 
titħassar.

Emenda 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Proċeduri fir-rigward tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali stabbiliti mill-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-pazjenti garanziji 
ta’ oġġettività, nuqqas ta’ diskriminazzjoni u 
trasparenza, b’tali mod sabiex ikun żgurat li 
d-deċiżjonijiet ta’ l-awtoritajiet nazzjonali 
jsiru fil-ħin u b’rispett kemm għall dawk il-
prinċipji ġenerali kif ukoll għaċ-ċirkustanzi 
individwali ta' kull każ. Dan japplika wkoll 
għall-ħlas lura ta' l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa 
mwettqa fi Stat Membru ieħor wara r-ritorn 
tal-pazjent. Huwa xieraq li l-pazjenti jirċievu 
risposta dwar id-deċiżjoni fir-rigward tal-
kura tas-saħħa transkonfinali fi żmien 
ħmistax-il jum kalendarji. Madankollu, dan 
il-perjodu jista’ jkun iqsar fejn it-trattament 
ikkonċernat ikun urġenti. Fi kwalunkwe 
każ, il-proċeduri ta’ rikonoxximent u r-
regoli dwar il-provvediment ta' servizzi kif 
stipulati fid-Direttiva 2005/36/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent 
ta' kwalifiki professjonali m'għandhomx 
jiġu affettwati minn dawn ir-regoli ġenerali.

(33) Proċeduri fir-rigward tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali stabbiliti mill-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-pazjenti garanziji 
ta’ oġġettività, nuqqas ta’ diskriminazzjoni u 
trasparenza, b’tali mod sabiex ikun żgurat li 
d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali 
jsiru fil-ħin u b’rispett kemm għal dawk il-
prinċipji ġenerali kif ukoll għaċ-ċirkustanzi 
individwali ta' kull każ, bil-perjodu li 
jitnaqqas fejn jeżiġu l-istat tas-saħħa tal-
pazjent u l-urġenza tat-trattament. Dan 
japplika wkoll għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mwettqa fi Stat Membru ieħor 
wara r-ritorn tal-pazjent. Huwa xieraq li l-
pazjenti jirċievu risposta dwar id-deċiżjoni 
fir-rigward tal-kura tas-saħħa transkonfinali 
fi żmien ħmistax-il jum kalendarji.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija intenzjonata li tagħmel lit-test u d-dispożizzjonijiet ta' din il-premessa iżjed 
koerenti. Ir-referenza għad-Direttiva 2005/36 hija mħassra għax hija inkorporata fl-emendi 
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għall-Premessi 37 u 37 a.

Emenda 160
Colm Burke

Proposta għal direttiva
Premessa 33

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(33) Proċeduri fir-rigward tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali stabbiliti mill-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-pazjenti garanziji 
ta’ oġġettività, nuqqas ta’ diskriminazzjoni u 
trasparenza, b’tali mod sabiex ikun żgurat li 
d-deċiżjonijiet ta’ l-awtoritajiet nazzjonali 
jsiru fil-ħin u b’rispett kemm għall dawk il-
prinċipji ġenerali kif ukoll għaċ-ċirkustanzi 
individwali ta' kull każ. Dan japplika wkoll 
għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa 
mwettqa fi Stat Membru ieħor wara r-ritorn 
tal-pazjent. Huwa xieraq li l-pazjenti jirċievu 
risposta dwar id-deċiżjoni fir-rigward tal-
kura tas-saħħa transkonfinali fi żmien 
ħmistax-il jum kalendarji. Madankollu, dan 
il-perjodu jista’ jkun iqsar fejn it-trattament 
ikkonċernat ikun urġenti. Fi kwalunkwe każ, 
il-proċeduri ta’ rikonoxximent u r-regoli 
dwar il-provvediment ta' servizzi kif stipulati 
fid-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent 
ta' kwalifiki professjonali m'għandhomx jiġu 
affettwati minn dawn ir-regoli ġenerali.

(33) Proċeduri fir-rigward tal-kura tas-saħħa 
transkonfinali stabbiliti mill-Istati Membri 
għandhom jipprovdu lill-pazjenti garanziji 
ta’ oġġettività, nuqqas ta’ diskriminazzjoni u 
trasparenza, b’tali mod sabiex ikun żgurat li 
d-deċiżjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali 
jsiru fil-ħin u b’rispett kemm għall dawk il-
prinċipji ġenerali kif ukoll għaċ-ċirkustanzi 
individwali ta' kull każ. Dan japplika wkoll 
għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-kura tas-saħħa 
mwettqa fi Stat Membru ieħor wara r-ritorn 
tal-pazjent. Il-pazjenti għandhom jirċievu 
risposta dwar id-deċiżjoni fir-rigward tal-
kura tas-saħħa transkonfinali fi żmien 
ħmistax-il jum kalendarji. Madankollu, dan 
il-perjodu jista’ jkun iqsar fejn it-trattament 
ikkonċernat ikun urġenti. Fi kwalunkwe każ, 
il-proċeduri ta’ rikonoxximent u r-regoli 
dwar il-provvediment ta' servizzi kif stipulati 
fid-Direttiva 2005/36/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
7 ta' Settembru 2005 dwar ir-rikonoxximent 
ta' kwalifiki professjonali m'għandhomx jiġu 
affettwati minn dawn ir-regoli ġenerali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm grupp demografiku żgħir għalkemm konsiderevoli li jgħix bejn iżjed minn stat membru 
wieħed.  Għalhekk, dawn l-individwi għandu jkollhom id-dritt għal kura mhux fl-isptarijiet bħal 
ma huma l-konvalexxenza, il-kura residenzjali u oħrajn, biss sakemm ikunu assikurati għall-istess 
lista ta' kura fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni tagħhom.
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Emenda 161
Edite Estrela

Proposta għal direttiva
Premessa 35

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(35) Meta l-kura tas-saħħa tingħata lil 
pazjent fi Stat Membru li mhux il-pajjiż fejn 
huwa assigurat, jeħtieġ li l-pazjent ikun jaf 
minn qabel liema regoli għandhom jiġu 
applikati. Huwa meħtieġ livell ekwivalenti 
ta’ ċarezza fil-każ fejn il-provvedituri tal-
kura tas-saħħa jispustaw ruħhom 
temporanjament fi Stat Membru ieħor biex 
jipprovdu s-servizzi mediċi tagħhom 
hemmhekk jew meta l-kura tas-saħħa 
tingħata transkonfinalment. F’dawn il-każi, 
ir-regoli applikabbli għall-kura tas-saħħa 
huma dawk stipulati mil-leġiżlazzjoni ta' l-
Istat Membru ta’ trattament skond il-prinċipji 
ġenerali stipulati fl-Artikolu 5, dan sakemm, 
f’konformità ma’ l-Artikolu 152 tat-Trattat l-
organizzazzjoni u t-twettiq tas-servizzi tas-
saħħa u l-kura medika huma r-responsabbiltà 
ta’ l-Istati Membri. Dan se jgħin biex il-
pazjent jagħmel għażla informata, u se jevita 
ideat żbaljati u nuqqas ta' ftehim. Se 
jistabbilixxi wkoll livell għoli ta’ fiduċja bejn 
il-pazjent u l-provveditur tal-kura tas-saħħa. 

(35) Meta l-kura tas-saħħa tingħata lil 
pazjent fi Stat Membru li mhux il-pajjiż fejn 
huwa assigurat, jeħtieġ li l-pazjent ikun jaf 
minn qabel liema regoli għandhom jiġu 
applikati. Huwa meħtieġ livell ekwivalenti 
ta’ ċarezza meta l-kura tas-saħħa tingħata 
transkonfinalment. F’dawn il-każi, ir-regoli 
applikabbli għall-kura tas-saħħa huma dawk 
stipulati mil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru 
ta’ trattament skont il-prinċipji ġenerali 
stipulati fl-Artikolu 5, dan sakemm, 
f’konformità mal-Artikolu 152(5) tat-Trattat 
l-organizzazzjoni u t-twettiq tas-servizzi tas-
saħħa u l-kura medika huma r-responsabbiltà 
tal-Istati Membri. Dan se jgħin biex il-
pazjent jagħmel għażla informata, u se jevita 
ideat żbaljati u nuqqas ta' ftehim. Se 
jistabbilixxi wkoll livell għoli ta’ fiduċja bejn 
il-pazjent u l-provveditur tal-kura tas-saħħa.

Or. pt

Emenda 162
Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Premessa 36 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36a) Kull Stat Membru huwa responsabbli 
li jidentifika n-netwerks nazzjonali fejn il-
pazjenti minn kwalunkwe Stat Membru 
jista' jkollhom aċċess b'xejn, bl-
assigurazzjoni ta' livell minimu ta' kwalità 
u sikurezza, li teħtieġ mekkaniżmu ta' 
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ċċertifikar tal-proċessi tat-trattament. L-
iċċertifikar jista' jsir permezz ta' 
istituzzjonijiet internazzjonali maħtura li 
jevalwaw l-elementi tal-kwalità u s-
sikurezza u l-kriterji ta' sostenibilità tas-
sistemi tas-saħħa pubbliċi u privati. Jista' 
jitwaqqaf bord Ewropew magħmul minn 
rappreżentanti ta' Stati Membri u l-alleanzi 
l-iżjed relevanti tal-assoċjazzjonijiet tal-
pazjenti, inkarigat li jissorvelja u 
jimmonitorja l-implimentazzjoni żgurata 
mill-Istati Membri, 

Or. en

Ġustifikazzjoni

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could be 
created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies requiring 
expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.

Emenda 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-kisba tal-potenzjal tas-suq intern 
għall-kura tas-saħħa transkonfinali teħtieġ 
kooperazzjoni bejn il-provvedituri, ix-
xerrejja u r-regolaturi ta’ Stati Membri 
differenti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew 
lokali biex jiżguraw kura transkonfinali 
sigura, ta’ kwalità għolja u effiċjenti. Dan 
huwa partikolarment il-każ għall-
kooperazzjoni fir-reġjuni mal-fruntiera, fejn 
il-provvediment tas-servizzi transkonfinali 
tista' tkun l-aktar mod effettiv ta' l-
organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa għall-
popolazzjonijiet lokali, iżda fejn il-kisba ta' 

(37) Hija teħtieġ kooperazzjoni bejn il-
provvedituri, ix-xerrejja u r-regolaturi ta’ 
Stati Membri differenti fil-livell nazzjonali, 
reġjonali jew lokali biex jiżguraw kura 
transkonfinali sikura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti. Dan huwa partikolarment il-każ 
għall-kooperazzjoni fir-reġjuni mal-fruntiera, 
fejn l-għoti transkonfinali tal-kura tas-saħħa 
tista' tkun mod effettiv tal-organizzazzjoni 
tal-kura tas-saħħa għall-popolazzjonijiet 
lokali, iżda fejn il-kisba ta' provvista
transkonfinali tali fuq bażi sostnuta teħtieġ 
kooperazzjoni bejn is-sistemi tas-saħħa tal-
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provvediment transkonfinali tali fuq bażi 
sostnuta teħtieġ kooperazzjoni bejn is-sistemi 
tas-saħħa ta' l-Istati Membri differenti. 
Kooperazzjoni bħal din tista' tirrigwardja 
ppjanar konġunt, rikonoxximent reċiproku 
jew adattament tal-proċeduri jew standards, 
interoperabbiltà ta’ sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni nazzjonali 
rispettiva, mekkaniżmi prattiċi sabiex tkun 
żgurata l-kontinwità tal-kura jew l-iffaċiltar 
pratiku tal-provvediment transkonfinali tal-
kura tas-saħħa minn professjonisti tas-
saħħa fuq bażi temporanja jew okkażjonali.
Id-Direttiva 2005/36/KE dwar ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali 
tistipula li l-provvediment ħieles ta' servizzi 
ta' natura temporanja jew okkażjonali, 
inklużi servizzi mogħtija minn professjonisti 
tas-saħħa, fi Stat Membru ieħor, 
m’għandhomx, soġġetti għal 
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi 
Komunitarja, ikunu ristretti minħabba 
raġuni li għandha x’taqsam ma' kwalifiki 
professjonali. Din id-Direttiva għandha 
tkun mingħajr ħsara għal dawk id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE.

Istati Membri differenti. Kooperazzjoni bħal 
din tista' tirrigwardja ppjanar konġunt, 
rikonoxximent reċiproku jew adattament tal-
proċeduri jew standards, interoperabbiltà ta’ 
sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni nazzjonali rispettiva, 
mekkaniżmi prattiċi sabiex tkun żgurata l-
kontinwità tal-kura.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-Direttiva li ġiet proposta għandha tkopri biss il-koperazzjoni transkonfinali u każijiet ta' 
mobilità tal-pazjenti, i.e. l-użu tal-kura tas-saħħa minn pazjenti individwali li jiddeċiedu jagħmlu 
dan meta ma jkunux f'pajjiżhom;

Emenda 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-kisba tal-potenzjal tas-suq intern 
għall-kura tas-saħħa transkonfinali teħtieġ
kooperazzjoni bejn il-provvedituri, ix-
xerrejja u r-regolaturi ta’ Stati Membri 

(37) Il-kooperazzjoni hija meħtieġa bejn il-
provvedituri, ix-xerrejja u r-regolaturi ta’ 
Stati Membri differenti fil-livell nazzjonali, 
reġjonali jew lokali biex jiżguraw kura 
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differenti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew 
lokali biex jiżguraw kura transkonfinali 
sigura, ta’ kwalità għolja u effiċjenti. Dan 
huwa partikolarment il-każ għall-
kooperazzjoni fir-reġjuni mal-fruntiera, fejn 
il-provvediment tas-servizzi transkonfinali 
tista' tkun l-aktar mod effettiv tal-
organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa għall-
popolazzjonijiet lokali, iżda fejn il-kisba ta' 
provvediment transkonfinali tali fuq bażi 
sostnuta teħtieġ kooperazzjoni bejn is-sistemi 
tas-saħħa tal-Istati Membri differenti. 
Kooperazzjoni bħal din tista' tirrigwarda 
ppjanar konġunt, rikonoxximent reċiproku 
jew adattament tal-proċeduri jew standards, 
interoperabbiltà ta’ sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni nazzjonali 
rispettiva, mekkaniżmi prattiċi sabiex tkun 
żgurata l-kontinwità tal-kura jew l-iffaċiltar 
prattiku tal-provvista transkonfinali tal-kura 
tas-saħħa minn professjonisti tas-saħħa fuq 
bażi temporanja jew okkażjonali. Id-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-
rikonoxximent ta' kwalifiki professjonali 
tistipula li l-provvediment ħieles ta' servizzi 
ta' natura temporanja jew okkażjonali, 
inklużi servizzi mogħtija minn professjonisti 
tas-saħħa, fi Stat Membru ieħor, 
m’għandhomx, soġġetti għal 
dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi 
Komunitarja, ikunu ristretti minħabba 
raġuni li għandha x’taqsam ma' kwalifiki 
professjonali. Din id-Direttiva għandha 
tkun mingħajr ħsara għal dawk id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE.

transkonfinali sikura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti. Dan huwa partikolarment il-każ 
għall-kooperazzjoni fir-reġjuni mal-fruntiera, 
fejn il-provvediment tas-servizzi 
transkonfinali tista' tkun l-aktar mod effettiv 
tal-organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa 
għall-popolazzjonijiet lokali, iżda fejn il-
kisba ta' provvediment transkonfinali tali fuq 
bażi sostnuta teħtieġ kooperazzjoni bejn is-
sistemi tas-saħħa tal-Istati Membri differenti. 
Kooperazzjoni bħal din tista' tirrigwarda 
ppjanar konġunt, rikonoxximent reċiproku 
jew adattament tal-proċeduri jew standards, 
interoperabbiltà ta’ sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni nazzjonali 
rispettiva, mekkaniżmi prattiċi sabiex tkun 
żgurata l-kontinwità tal-kura jew l-iffaċiltar 
prattiku tal-provvista transkonfinali tal-kura 
tas-saħħa minn professjonisti tas-saħħa fuq 
bażi temporanja jew okkażjonali.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi din id-Direttiva tikkonċerna l-forom kollha tal-kura, hija illużorja li jissemma s-suq intern 
għall-kura tas-saħħa transkonfinali.

Il-parti tressqet għall-Premessa 37 a l-ġdida, fejn trid tiġi fformulata b'mod iżjed preċiż.
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Emenda 165
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-kisba tal-potenzjal tas-suq intern
għall-kura tas-saħħa transkonfinali teħtieġ 
kooperazzjoni bejn il-provvedituri, ix-
xerrejja u r-regolaturi ta’ Stati Membri 
differenti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew 
lokali biex jiżguraw kura transkonfinali 
sigura, ta’ kwalità għolja u effiċjenti. Dan 
huwa partikolarment il-każ għall-
kooperazzjoni fir-reġjuni mal-fruntiera, fejn 
il-provvediment tas-servizzi transkonfinali 
tista' tkun l-aktar mod effettiv tal-
organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa għall-
popolazzjonijiet lokali, iżda fejn il-kisba ta' 
provvediment transkonfinali tali fuq bażi 
sostnuta teħtieġ kooperazzjoni bejn is-sistemi 
tas-saħħa tal-Istati Membri differenti. 
Kooperazzjoni bħal din tista' tirrigwarda 
ppjanar konġunt, rikonoxximent reċiproku 
jew adattament tal-proċeduri jew standards, 
interoperabbiltà ta’ sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni nazzjonali 
rispettiva, mekkaniżmi prattiċi sabiex tkun 
żgurata l-kontinwità tal-kura jew l-iffaċiltar 
prattiku tal-provvista transkonfinali tal-kura 
tas-saħħa minn professjonisti tas-saħħa fuq 
bażi temporanja jew okkażjonali. Id-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent 
ta' kwalifiki professjonali tistipula li l-
provvediment ħieles ta' servizzi ta' natura 
temporanja jew okkażjonali, inklużi servizzi 
mogħtija minn professjonisti tas-saħħa, fi 
Stat Membru ieħor, m’għandhomx, soġġetti 
għal dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi 
Komunitarja, ikunu ristretti minħabba raġuni 
li għandha x’taqsam ma' kwalifiki 
professjonali. Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għal dawk id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE.

(37) Il-kura tas-saħħa transkonfinali teħtieġ 
kooperazzjoni bejn il-provvedituri, ix-
xerrejja u r-regolaturi ta’ Stati Membri 
differenti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew 
lokali biex jiżguraw kura transkonfinali 
sikura, ta’ kwalità għolja u effiċjenti. Dan 
huwa partikolarment il-każ għall-
kooperazzjoni fir-reġjuni mal-fruntiera, fejn 
l-għoti tas-servizzi transkonfinali jista' jkun
l-aktar mod effettiv tal-organizzazzjoni tas-
servizzi tas-saħħa għall-popolazzjonijiet 
lokali, iżda fejn il-kisba ta' provvista
transkonfinali tali fuq bażi sostnuta teħtieġ 
kooperazzjoni bejn is-sistemi tas-saħħa tal-
Istati Membri differenti. Kooperazzjoni bħal 
din tista' tirrigwarda ppjanar konġunt, 
rikonoxximent reċiproku jew adattament tal-
proċeduri jew standards, interoperabbiltà ta’ 
sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni nazzjonali rispettiva, 
mekkaniżmi prattiċi sabiex tkun żgurata l-
kontinwità tal-kura jew l-iffaċiltar prattiku 
tal-provvista transkonfinali tal-kura tas-saħħa 
minn professjonisti tas-saħħa fuq bażi 
temporanja jew okkażjonali. Id-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent 
ta' kwalifiki professjonali tistipula li l-
provvediment ħieles ta' servizzi ta' natura 
temporanja jew okkażjonali, inklużi servizzi 
mogħtija minn professjonisti tas-saħħa, fi 
Stat Membru ieħor, m’għandhomx, soġġetti 
għal dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi 
Komunitarja, ikunu ristretti minħabba raġuni 
li għandha x’taqsam ma' kwalifiki 
professjonali. Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għal dawk id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE.

Or. en
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Ġustifikazzjoni

L-għoti ta’ kura tas-saħħa transkonfinali - u speċjalment ta’ din il-kura tas-saħħa f’reġjuni mal-
konfini - m’hijiex kwistjoni tas-suq intern. Il-koperazzjoni dwar il-kura tas-saħħa f’reġjuni mal-
konfini attwalment hija rregolata permezz ta’ ftehimiet bilaterali jew multilaterali bejn l-Istati 
Membri u/jew permezz ta’ koperazzjoni fil-qafas tal-Euregios. Dan irriżulta ferm effiċjenti u 
effettiv u għandu jibqa’ hekk. Din il-koperazzjoni m’għandha x’taqsam xejn mal-prinċipji tas-suq 
intern.

Emenda 166
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-kisba tal-potenzjal tas-suq intern 
għall-kura tas-saħħa transkonfinali teħtieġ 
kooperazzjoni bejn il-provvedituri, ix-
xerrejja u r-regolaturi ta’ Stati Membri 
differenti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew 
lokali biex jiżguraw kura transkonfinali 
sigura, ta’ kwalità għolja u effiċjenti. Dan 
huwa partikolarment il-każ għall-
kooperazzjoni fir-reġjuni mal-fruntiera, fejn 
il-provvediment tas-servizzi transkonfinali 
tista' tkun l-aktar mod effettiv tal-
organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa għall-
popolazzjonijiet lokali, iżda fejn il-kisba ta' 
provvediment transkonfinali tali fuq bażi 
sostnuta teħtieġ kooperazzjoni bejn is-sistemi 
tas-saħħa tal-Istati Membri differenti. 
Kooperazzjoni bħal din tista' tirrigwarda 
ppjanar konġunt, rikonoxximent reċiproku 
jew adattament tal-proċeduri jew standards, 
interoperabbiltà ta’ sistemi tat-teknoloġija 
tat-tagħrif u tal-komunikazzjoni nazzjonali 
rispettiva, mekkaniżmi prattiċi sabiex tkun 
żgurata l-kontinwità tal-kura jew l-iffaċiltar 
prattiku tal-provvista transkonfinali tal-kura 
tas-saħħa minn professjonisti tas-saħħa fuq 
bażi temporanja jew okkażjonali. Id-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent 
ta' kwalifiki professjonali tistipula li l-
provvediment ħieles ta' servizzi ta' natura 
temporanja jew okkażjonali, inklużi servizzi 
mogħtija minn professjonisti tas-saħħa, fi 

(37) Il-kisba tal-potenzjal tas-suq intern 
għall-kura tas-saħħa transkonfinali teħtieġ 
kooperazzjoni bejn il-provvedituri, ix-
xerrejja u r-regolaturi ta’ Stati Membri 
differenti fil-livell nazzjonali, reġjonali jew 
lokali biex jiżguraw kura transkonfinali 
sigura, ta’ kwalità għolja u effiċjenti. Dan 
huwa partikolarment il-każ għall-
kooperazzjoni fir-reġjuni mal-fruntiera, fejn 
l-għoti tas-servizzi transkonfinali jista' jkun
l-aktar mod effettiv tal-organizzazzjoni tas-
servizzi tas-saħħa għall-popolazzjonijiet 
lokali, iżda fejn il-kisba ta' provvista
transkonfinali tali fuq bażi sostnuta teħtieġ 
kooperazzjoni bejn is-sistemi tas-saħħa tal-
Istati Membri differenti. Kooperazzjoni bħal 
din tista' tirrigwarda ppjanar konġunt, 
rikonoxximent reċiproku jew adattament tal-
proċeduri jew standards, interoperabbiltà ta’ 
sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni nazzjonali rispettiva, 
mekkaniżmi prattiċi sabiex tkun żgurata l-
kontinwità tal-kura jew l-iffaċiltar prattiku 
tal-provvista transkonfinali tal-kura tas-saħħa 
minn professjonisti tas-saħħa fuq bażi 
temporanja jew okkażjonali. Għandha 
tingħata attenzjoni partikolari għall-
għodod, bħal ma huma l-kard professjonali 
tas-saħħa Ewropea, li tħaffef l-għoti 
transkonfinali tal-kura tas-saħħa mill-
professjonisti tas-saħħa, speċjalment fejn il-
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Stat Membru ieħor, m’għandhomx, soġġetti 
għal dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi 
Komunitarja, ikunu ristretti minħabba raġuni 
li għandha x’taqsam ma' kwalifiki 
professjonali. Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għal dawk id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE.

funzjonalitajiet ta' dawk l-għodod jgħinu 
biex jiġi ggarantit l-għoti tas-servizzi tas-
saħħa lil pazjenti li jkunu qed jiċċaqalqu 
minn pajjiż għal ieħor. Id-
Direttiva 2005/36/KE dwar ir-rikonoxximent 
ta' kwalifiki professjonali tistipula li l-
provvediment ħieles ta' servizzi ta' natura 
temporanja jew okkażjonali, inklużi servizzi 
mogħtija minn professjonisti tas-saħħa, fi 
Stat Membru ieħor, m’għandhomx, soġġetti 
għal dispożizzjonijiet speċifiċi tal-liġi 
Komunitarja, ikunu ristretti minħabba raġuni 
li għandha x’taqsam ma' kwalifiki 
professjonali. Din id-Direttiva għandha tkun 
mingħajr ħsara għal dawk id-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Ċertu Stati Membri qed jiżviluppaw kards professjonali fil-livell nazzjonali li jfittxu raġunijiet 
differenti. Dawk il-kards jipprovdu informazzjoni dwar il-professjonist tas-saħħa imma huma ta' 
spiss magħmula biex iħaffu l-għoti tas-servizzi tas-saħħa. Preskrizzjoni jew aċċessi elettroniċi 
għal rekords mediċi huma ftit mill-utilitajiet li jistgħu jiġu assoċjati mal-iffunzjonar tal-kard 
professjonali tas-saħħa. Li għodod bħal dawn jissemmew fid-Direttiva taf tħeġġeġ il-politika tal-
Istati Membri f'dan ir-rigward.

Emenda 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Premessa 37 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37 a) Id-Direttiva 2005/36/KE dwar il-
provvediment ħieles ta' servizzi ta' natura 
temporanja jew okkażjonali, inklużi servizzi 
mogħtija minn professjonisti tas-saħħa, fi 
Stat Membru ieħor, m’għandhomx, 
mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet 
speċifiċi tal-liġi Komunitarja, ikunu ristretti 
minħabba raġuni li għandha x’taqsam ma' 
kwalifiki professjonali. Din id-Direttiva 
għandha tkun mingħajr ħsara għal dawk 
id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 



AM\763902MT.doc 53/70 PE418.320v01-00

MT

2005/36/KE. Madanakollu, id-Direttiva 
2005/35/KE tqis biss b'mod imperfett għall-
aħħar id-dettalji speċifiċi tal-kwalifiki fil-
qasam tal-kura tas-saħħa , għad-detriment 
tas-sikurezza tal-pazjenti. Proċeduri xierqa
għar-rikonoxximent tal-kwalifiki 
għandhom għalhekk jiġu stabbiliti jew 
bħala parti mir-reviżjoni tad-Direttiva 
2005/36/KE jew fi strument leġiżlattiv 
speċifiku.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Filwaqt li din id-Direttiva m'għandhiex tiddubita l-prinċipji fid-Direttiva 2005/36/KE, ta' min 
wieħed jisħaq fuq il-fatt li d-dispożizzjonijiet ta' dik tal-aħħar mhumiex adegwati fir-rigward tal-
ispeċifiċità tal-kwalifiki u t-taħriġ tal-professjonisti tal-kura tas-saħħa u jistgħu jwasslu għal 
riskju fil-pazjenti.

Emenda 168
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Fejn prodotti mediċinali huma 
awtorizzati fl-Istat Membru tal-pazjent skond
id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u ġew 
preskritti fi Stat Membru ieħor għal pazjent 
individwali, fil-prinċipju għandu jkun 
possibbli għal preskrizzjonijiet tali li jkunu
rikonoxxuti medikalment u użati fl-Istat 
Membru tal-pazjent. It-tneħħija ta' barrieri 
regolatorji u amministrattivi għal 
rikonoxximen tali hija mingħajr ħsara 
għall-ħtieġa ta' ftehim xieraq tat-tabib li qed 
jitratta l-pazjenti jew l-ispiżjar f'kull każ 
individwali, jekk dan huwa ġustifikat mill-
ħarsien tas-saħħa umana u huwa meħtieġ u 
proporzjonali għal dan l-għan. Dan l-għarfien 

(39) Fejn prodotti mediċinali huma 
awtorizzati fl-Istat Membru tal-pazjent skont
id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 
2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu 
x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu 
mill-bniedem u ġew preskritti fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent individwali, il-
preskrizzjonijiet għandhom ikunu
rikonoxxuti medikalment u użati fl-Istat 
Membru tal-pazjent sakemm ikunu 
konformi mar-regoli tal-farmakoviġilanza 
ta' dak l-Istat Membru u mal-ħtieġa ta' 
ftehim xieraq tat-tabib li qed jitratta l-
pazjenti jew l-ispiżjar f'kull każ individwali, 
jekk dan huwa ġustifikat mill-ħarsien tas-
saħħa umana u huwa meħtieġ u proporzjonali 
għal dan l-għan. Dan l-għarfien mediku 
għandu jkun wkoll mingħajr ħsara għad-
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mediku għandu jkun wkoll mingħajr ħsara 
għad-deċiżjoni ta’ l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni fir-rigward ta' l-inklużjoni ta' 
dawn il-prodotti mediċinali fil-benefiċċji 
koperti mis-sistema ta' sigurtà soċjali ta’ 
affiljazzjoni. L-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta’ rikonoxximent se tkun 
iffaċilitata mill-adozzjoni ta' miżuri meħtieġa 
għall-ħarsien tas-sigurtà ta’ pazjent, u l-evitar 
ta' l-użu ħażin jew it-taħlit ta' prodotti 
mediċinali.

deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
fir-rigward tal-inklużjoni ta' dawn il-prodotti 
mediċinali fil-benefiċċji koperti mis-sistema 
ta' sigurtà soċjali ta’ affiljazzjoni. L-
implimentazzjoni tal-proċedura t'hawn fuq 
se tkun iffaċilitata mill-adozzjoni ta' miżuri 
meħtieġa għall-ħarsien tas-sigurtà ta’ pazjent, 
u l-evitar tal-użu ħażin jew it-taħlit ta' 
prodotti mediċinali.

Or. pl

Emenda 169
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Fejn prodotti mediċinali huma 
awtorizzati fl-Istat Membru tal-pazjent skond
id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u ġew 
preskritti fi Stat Membru ieħor għal pazjent 
individwali, fil-prinċipju għandu jkun 
possibbli għal preskrizzjonijiet tali li jkunu 
rikonoxxuti medikalment u użati fl-Istat 
Membru tal-pazjent. It-tneħħija ta' barrieri 
regolatorji u amministrattivi għal dan l-
għarfien hija mingħajr ħsara għall-ħtieġa ta' 
ftehim xieraq tat-tabib li qed jitratta l-
pazjenti jew l-ispiżjar f'kull każ individwali, 
jekk dan huwa ġustifikat mill-ħarsien tas-
saħħa tal-bniedem u huwa meħtieġ u 
proporzjonali għal dan l-għan. 
Rikonoxximent mediku tali għandu jkun 
wkoll mingħajr ħsara għad-deċiżjoni ta’ l-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni fir-rigward ta' 
l-inklużjoni ta' prodotti mediċinali tali fil-
benefiċċji koperti mis-sistema ta' sigurtà 
soċjali ta’ affiljazzjoni. L-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta’ għarfien se tkun iffaċilitata 

(39) Fejn prodotti mediċinali huma 
awtorizzati fl-Istat Membru tal-pazjent skont
id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u ġew 
preskritti fi Stat Membru ieħor għal pazjent 
individwali, fil-prinċipju għandu jkun 
possibbli għal preskrizzjonijiet tali li jkunu 
rikonoxxuti fil-farmaċiji u użati fl-Istat 
Membru tal-pazjent. It-tneħħija ta' barrieri 
regolatorji u amministrattivi għal dan l-
għarfien hija mingħajr ħsara għall-ħtieġa ta' 
ftehim xieraq tat-tabib li qed jitratta l-
pazjenti jew l-ispiżjar f'kull każ individwali, 
jekk dan huwa ġustifikat mill-ħarsien tas-
saħħa tal-bniedem u huwa meħtieġ u 
proporzjonali għal dan l-għan. Dan l-għarfien 
mediku għandu jkun wkoll mingħajr ħsara 
għad-deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni fir-rigward tal-inklużjoni ta' 
dawn il-prodotti mediċinali fil-benefiċċji 
koperti mis-sistema ta' sigurtà soċjali ta’ 
affiljazzjoni u mingħajr ħsara għall-validità 
tal-ipprezzar nazzjonali u r-regoli ta' 
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mill-adozzjoni ta' miżuri meħtieġa għall-
ħarsien tas-sigurtà ta’ pazjent, u l-evitar ta' l-
użu ħażin jew it-taħlit ta' prodotti mediċinali.

pagament. L-implimentazzjoni tal-prinċipju 
ta’ għarfien se tkun iffaċilitata mill-adozzjoni 
ta' miżuri meħtieġa għall-ħarsien tas-sigurtà 
ta’ pazjent, u l-evitar tal-użu ħażin jew it-
taħlit ta' prodotti mediċinali.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Ir-rikonoxximent tal-preskrizzjonijiet mhuwiex rikonoxximent mediku, imma rikonoxximent meta 
l-prodotti mediċinali jinbiegħu mill-ispiżjara.

Emenda 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Fejn prodotti mediċinali huma 
awtorizzati fl-Istat Membru tal-pazjent skond
id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 
2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu 
x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu 
mill-bniedem u ġew preskritti fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent individwali, fil-
prinċipju għandu jkun possibbli għal 
preskrizzjonijiet tali li jkunu rikonoxxuti 
medikalment u użati fl-Istat Membru tal-
pazjent. It-tneħħija ta' barrieri regolatorji u 
amministrattivi għal dan l-għarfien hija 
mingħajr ħsara għall-ħtieġa ta' ftehim xieraq 
tat-tabib li qed jitratta l-pazjenti jew l-ispiżjar 
f'kull każ individwali, jekk dan huwa 
ġustifikat mill-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem 
u huwa meħtieġ u proporzjonali għal dan l-
għan. Dan l-għarfien mediku għandu jkun 
wkoll mingħajr ħsara għad-deċiżjoni ta’ l-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni fir-rigward ta' 
l-inklużjoni ta' dawn il-prodotti mediċinali 
fil-benefiċċji koperti mis-sistema ta' sigurtà 
soċjali ta’ affiljazzjoni. L-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta’ għarfien se tkun iffaċilitata 
mill-adozzjoni ta' miżuri meħtieġa għall-

(39) Fejn prodotti mediċinali huma 
awtorizzati fl-Istat Membru tal-pazjent skont
id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 
2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu 
x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu 
mill-bniedem u ġew preskritti fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent individwali, fil-
prinċipju għandu jkun possibbli għal 
preskrizzjonijiet tali li jkunu rikonoxxuti 
medikalment u użati fl-Istat Membru tal-
pazjent. It-tneħħija ta' barrieri regolatorji u 
amministrattivi għal dan l-għarfien hija 
mingħajr ħsara għall-ħtieġa ta' ftehim xieraq 
tat-tabib li qed jitratta l-pazjenti jew l-ispiżjar 
f'kull każ individwali, jekk dan huwa 
ġustifikat mill-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem 
u huwa meħtieġ u proporzjonali għal dan l-
għan. Dan l-għarfien mediku għandu jkun 
ukoll mingħajr ħsara għad-deċiżjoni tal-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni fir-rigward tal-
inklużjoni ta' dawn il-prodotti mediċinali fil-
benefiċċji koperti mis-sistema ta' sigurtà 
soċjali ta’ affiljazzjoni. L-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta’ għarfien se tkun iffaċilitata 
mill-adozzjoni ta' miżuri meħtieġa għall-
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ħarsien tas-sigurtà ta’ pazjent, u l-evitar ta' l-
użu ħażin jew it-taħlit ta' prodotti mediċinali.

ħarsien tas-sigurtà ta’ pazjent, u l-evitar tal-
użu ħażin jew it-taħlit ta' prodotti mediċinali. 
Meta fl-Istat Membru fejn isir it-trattament 
tinħareġ preskrizzjoni għal mediċini li 
normalment ma jkunux disponibbli bi 
preskrizzjoni fl-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni, għandu jkun dan tal-aħħar li 
jiddeċiedi jekk jawtorizzax b'eċċezzjoni jew 
jekk jipprovdix mediċina ekwivalenti fuq il-
bażi ta' evidenza xjentifika.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti għandu jkollhom il-garanzija li se jirċievu t-terapija xierqa, ibbażata fuq l-evidenza 
medika.

Emenda 171
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Fejn prodotti mediċinali huma 
awtorizzati fl-Istat Membru tal-pazjent skond
id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 
2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu 
x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu 
mill-bniedem u ġew preskritti fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent individwali, fil-
prinċipju għandu jkun possibbli għal 
preskrizzjonijiet tali li jkunu rikonoxxuti 
medikalment u użati fl-Istat Membru tal-
pazjent. It-tneħħija ta' barrieri regolatorji u 
amministrattivi għal dan l-għarfien hija 
mingħajr ħsara għall-ħtieġa ta' ftehim xieraq 
tat-tabib li qed jitratta l-pazjenti jew l-ispiżjar 
f'kull każ individwali, jekk dan huwa 
ġustifikat mill-ħarsien tas-saħħa tal-bniedem 
u huwa meħtieġ u proporzjonali għal dan l-
għan. Dan l-għarfien mediku għandu jkun 
wkoll mingħajr ħsara għad-deċiżjoni ta' l-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni fir-rigward ta' 
l-inklużjoni ta' dawn il-prodotti mediċinali 

(39) Fejn prodotti mediċinali huma 
awtorizzati fl-Istat Membru tal-pazjent skont
id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Novembru 
2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu 
x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu 
mill-bniedem u ġew preskritti fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent individwali, fil-
prinċipju għandu jkun possibbli għal 
preskrizzjonijiet tali li jkunu rikonoxxuti 
medikalment u użati fi spiżeriji fl-Istat 
Membru tal-pazjent. It-tneħħija ta' barrieri 
regolatorji u amministrattivi għal dan l-
għarfien hija mingħajr ħsara għall-ħtieġa ta' 
ftehim xieraq tat-tabib li qed jitratta l-
pazjenti jew l-ispiżjar f'kull każ individwali, 
jekk dan huwa ġustifikat mill-ħarsien tas-
saħħa tal-bniedem u huwa meħtieġ u 
proporzjonali għal dan l-għan. Dan l-għarfien 
mediku għandu jkun ukoll mingħajr ħsara 
għad-deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni fir-rigward tal-inklużjoni ta' 
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fil-benefiċċji koperti mis-sistema ta' sigurtà 
soċjali ta’ affiljazzjoni. L-implimentazzjoni 
tal-prinċipju ta’ għarfien se tkun iffaċilitata 
mill-adozzjoni ta' miżuri meħtieġa għall-
ħarsien tas-sigurtà ta’ pazjent, u l-evitar ta' l-
użu ħażin jew it-taħlit ta' prodotti mediċinali.

dawn il-prodotti mediċinali fil-benefiċċji 
koperti mis-sistema ta' sigurtà soċjali ta’ 
affiljazzjoni. L-implimentazzjoni tal-
prinċipju ta’ għarfien se tkun iffaċilitata mill-
adozzjoni ta' miżuri meħtieġa għall-ħarsien 
tas-sigurtà ta’ pazjent, u l-evitar tal-użu ħażin 
jew it-taħlit ta' prodotti mediċinali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

M’għandha bżonn l-ebda spjegazzjoni

Emenda 172
Nicolae Vlad Popa

Proposta għal direttiva
Premessa 39 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Id-deċiżjoni li b’mod eċċezzjonali jiġu 
awtorizzati mediċini li normalment 
mhumiex disponibbli fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni għandha ssir minn kumitat 
mediku li jiddetermina jekk ikunx hemm 
sogru għall-ħajja tal-pazjent jew jekk 
tonqosx il-kwalità tal-ħajja tal-pazjent, jew 
jekk tkunx tista’ tiġi pprovduta mediċina 
alternattiva li titqies li hija simili.

Or. en

Emenda 173
Jules Maaten

Proposta għal direttiva
Premessa 39 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tipprepara studju ta' fattibilità fuq sistema 
komuni ta' benchmarking tal-UE dwar il-
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kwalità tal-kura tas-saħħa.

Or. en

Emenda 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) In-netwerks ta’ referenza Ewropej 
għandhom jipprovdu l-kura tas-saħħa lill-
pazjenti kollha li għandhom kundizzjonijiet 
li jitolbu konċentrazzjoni partikolari ta' 
riżorsi jew għarfien espert, sabiex jipprovdu 
kura bi prezz raġjonevoli, ta' kwalità għolja 
u effettivi meta mqabbla ma’ l-ispejjeż u 
jistgħu jkunu wkoll punti importanti għat-
taħriġ u r-riċerka medika, it-tqassim tat-
tagħrif u l-valutazzjoni. Il-mekkaniżmu 
għall-identifikazzjoni u l-iżvilupp tan-
netwerks ta’ referenza Ewropej għandhom 
jiġu stabbiliti bil-għan li jiġi organizzat 
aċċess ugwali fil-livell Ewropew għall-
għarfien espert komuni f'livell għoli 
f'qasam mediku partikolari għall-pazjenti 
kollha kif ukoll għall-professjonisti tas-
saħħa.

(40) L-Istati Membri għandhom iħaffu l-
iżvilupp tan-netwerks ta’ referenza Ewropej 
tal-fornituri tal-kura tas-saħħa fil-forma ta' 
gruppi volontarji bil-għan li jkun hemm 
skambju ta' esperjenza xjentifika sabiex 
jitjiebu l-possibilitajiet tal-kura tas-saħħa 
għal pazjenti b'mard iktar rari, ibbażati fuq 
il-metodu tal-koordinazzjoni miftuħa.

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi ma’ emenda oħra, mill-istess awtur, għall-Artikolu 15.
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Emenda 175
Colm Burke, Avril Doyle

Proposta għal direttiva
Premessa 40

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) In-netwerks ta’ referenza Ewropej 
għandhom jipprovdu l-kura tas-saħħa lill-
pazjenti kollha li għandhom kundizzjonijiet 
li jitolbu konċentrazzjoni partikolari ta' 
riżorsi jew għarfien espert, sabiex jipprovdu 
kura bi prezz raġjonevoli, ta' kwalità għolja u 
effettivi meta mqabbla ma’ l-ispejjeż u 
jistgħu jkunu wkoll punti importanti għat-
taħriġ u r-riċerka medika, it-tqassim tat-
tagħrif u l-valutazzjoni. Il-mekkaniżmu 
għall-identifikazzjoni u l-iżvilupp tan-
netwerks ta’ referenza Ewropej għandhom 
jiġu stabbiliti bil-għan li jiġi organizzat 
aċċess ugwali fil-livell Ewropew għall-
għarfien espert komuni f'livell għoli f'qasam 
mediku partikolari għall-pazjenti kollha kif 
ukoll għall-professjonisti tas-saħħa. 

(40) In-netwerks ta’ referenza Ewropej 
għandhom jipprovdu l-kura tas-saħħa lill-
pazjenti kollha li għandhom kundizzjonijiet 
li jitolbu konċentrazzjoni partikolari ta' 
riżorsi jew għarfien espert, sabiex jipprovdu 
kura bi prezz raġjonevoli, ta' kwalità għolja u 
effettivi meta mqabbla mal-ispejjeż u jistgħu 
jkunu wkoll punti importanti għat-taħriġ u r-
riċerka medika, it-tqassim tat-tagħrif u l-
valutazzjoni. Il-mekkaniżmu għall-
identifikazzjoni u l-iżvilupp tan-netwerks ta’ 
referenza Ewropej għandhom jiġu stabbiliti 
bil-għan li jiġi organizzat aċċess ugwali fil-
livell Ewropew għall-għarfien espert komuni 
f'livell għoli f'qasam mediku partikolari 
għall-pazjenti kollha kif ukoll għall-
professjonisti tas-saħħa.  Sinerġiji sinifikanti 
jistgħu jintlaħqu billi jingħaqdu flimkien il-
qafas istituzzjonali għan-netwerks ta' 
referenza mal-punti ta' kuntatt ċentrali fl-
Istati Membri, skont il-Premessa 34.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Hemm gwadann doppju li jista' jintlaħaq għall-pazjenti meta jingħaqdu flimkien l-infrastruttura 
tal-koordinazzjoni kemm għall-punti ta' kuntatt tal-kura tas-saħħa transkonfinali u n-netwerks ta' 
referenza f'istituzzjoni waħda f'kull wieħed mill-Istati Membri.

Emenda 176
Peter Liese

Proposta għal direttiva
Premessa 41 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) L-interoperabilità tas-soluzzjonijiet e-
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health għandha tintlaħaq filwaqt li jiġu 
rrispettati r-regolamenti nazzjonali dwar id-
dispożizzjonijiet tas-servizzi tas-saħħa 
adottati sabiex jipproteġu lill-pazjent, 
inkluża l-leġiżlazzjoni dwar l-ispiżeriji fuq l-
internet, b'mod partikolari l-projbizzjonijiet 
nazzjonali dwar l-ordni postali ta' prodotti 
mediċinali mogħtija biss bil-
preskrizzjonijiet bi qbil mal-każistika tal-
Qorti tal-Ġustizzja Ewropew u d-Direttiva 
97/7/KE dwar il-ħarsien tal-konsumatur fir-
rigward tal-kuntratti ta' distanza.

Or. de

Ġustifikazzjoni

B'konformità mal-każistika tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropew (sentenza tal-11 ta' Diċembru 2003, 
C-322/01, Deutscher Apothekerverband) u l-Artikolu 14 tad-Direttiva dwar il-Bejgħ b'Distanza 
(97/7/KE), għandu jkun ċar li din id-direttiva ma taffettwax il-permessibilità tal-projbizzjonijiet 
fuq ordni postali ta' prodotti mediċinali mogħtija biss bil-preskrizzjonijiet fuq il-bażi tal-perikli 
għas-saħħa pubblika.

Emenda 177
Stefano Zappalà

Proposta għal direttiva
Premessa 41 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) L-interoperabilità tas-soluzzjonijiet e-
health għandha tintlaħaq filwaqt li jiġu 
rrispettati r-regolamenti nazzjonali dwar id-
dispożizzjonijiet tas-servizzi tas-saħħa 
adottati sabiex jipproteġu lill-pazjent, 
inkluża l-leġiżlazzjoni dwar l-ispiżeriji fuq l-
internet, b'mod partikolari l-projbizzjonijiet 
nazzjonali dwar l-ordni postali ta' prodotti 
mediċinali mogħtija biss bil-
preskrizzjonijiet bi qbil mal-ġurisprudenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropew u d-
Direttiva 97/7/KE dwar il-ħarsien tal-
konsumaturi fir-rigward tal-kuntratti ta' 
distanza.

Or. en
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Justification

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level. The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.

Emenda 178
Anne Ferreira

Proposta għal direttiva
Premessa 41 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(41a) L-interoperabilità tas-soluzzjonijiet 
onlajn tas-saħħa għandha tintlaħaq bi qbil 
mar-regoli nazzjonali dwar is-servizzi tas-
saħħa adottati sabiex jipproteġu lill-
pazjenti, inkluża l-leġiżlazzjoni dwar l-
ispiżeriji fuq l-internet.

Or. fr

Justification

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la vente de 
médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les restrictions 
nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire DocMorris (C-
322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des médicaments 
soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La proposition de 
directive doit refléter cette jurisprudence.
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Emenda 179
Françoise Grossetête

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-
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.

(43) Il-progress kontinwu fix-xjenza medika 
u t-teknoloġiji tas-saħħa jippreżentaw kemm 
opportunitajiet kif ukoll sfidi għas-sistemi 
tas-saħħa tal-Istati Membri. Madankollu, l-
evalwazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa u r-
restrizzjoni possibbli ta' aċċess għal 
teknoloġiji ġodda b'ċertu deċiżjonijiet minn 
korpi amministrattivi jqajmu numru ta' 
kwistjonijiet soċjali fundamentali li jeħtieġu 
kontribuzzjonijiet minn firxa wiesgħa ta' 
partijiet interessati u t-twaqqif ta' mudell ta' 
tmexxija vijabbli. Għalhekk, kwalunkwe 
kooperazzjoni għandha tinkludi mhux biss 
lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri 
kollha, iżda wkoll lill-partijiet interessati 
kkonċernati inklużi l-professjonisti tas-
saħħa u r-rappreżentanti tal-pazjenti u tal-
industrija. Barra minn hekk, din il-
kooperazzjoni għandha tkun ibbażata fuq 
prinċipji vijabbli ta’ tmexxija tajba bħat-
trasparenza, il-ftuħ, l-oġġettività u l-
imparzjalità tal-proċeduri. Il-Kummissjoni 
għandha tiżgura li l-korpi ta' evalwazzjoni 
tat-teknoloġiji tas-saħħa li jikkonformaw 
ma’ dawn il-prinċipji biss jistgħu jingħaqdu 
ma’ dan in-netwerk.  

Or. fr

Ġustifikazzjoni

L-iskambju ta’ informazzjoni fost il-korpi ta’ evalwazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa jassumu minn 
qabel u jirrikjedu l-applikazzjoni ta’ prinċipji ta’ prattika tajba (bħat-tmexxija tajba, it-
trasparenza u l-parteċipazzjoni tal-partijiet interessati) 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-partijiet 
interessati, inklużi l-pazjenti u r-rappreżentanti tal-industrija.
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Emenda 180
Richard Seeber

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-
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.

(43) Il-progress kontinwu fix-xjenza medika 
u t-teknoloġiji tas-saħħa jippreżentaw kemm 
opportunitajiet kif ukoll sfidi għas-sistemi 
tas-saħħa tal-Istati Membri. Il-kooperazzjoni 
fil-valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa l-
ġodda tista’ tappoġġja lill-Istati Membri 
permezz tal-ekonomiji fil-kobor u tevita d-
duplikazzjoni tal-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 jista' jikkontribwixxi wkoll 
għas-suq intern billi jimmassimizza l-
veloċità u l-iskala tad-difużjoni ta’ 
innovazzjonijiet fix-xjenza medika u t-
teknoloġiji tas-saħħa. Kooperazzjoni tali 
teħtieġ strutturi sostnuti bl-involviment tal-
partijiet interessati rilevanti kollha inklużi l-
professjonisti tal-kura tas-saħħa, ir-
rappreżentanti tal-pazjenti, ir-riċerkaturi u 
l-produtturi kif ukoll l-awtoritajiet tal-Istati 
Membri kollha, li jibnu fuq il-proġetti bi 
prova eżistenti. Barra minn hekk, 
kooperazzjoni bħal din trid ukoll tkun 
ibbażata fuq prinċipji sodi ta' tmexxija tajba 
bħal ma huma t-trasparenza, il-ftuħ, l-
inklużività, l-oġġettività u kemm huma ġusti 
l-proċeduri, li joffru rispons lill-bżonnijiet, 
il-preferenzi u l-aspettattivi tal-pazjenti.  Il-
Kummissjoni għandha tiżgura li l-korpi ta' 
Evalwazzjoni tat-Teknoloġiji tas-Saħħa li 
jikkonformaw ma’ dawn il-prinċipji biss
jistgħu jingħaqdu man-netwerk.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Is-Sistemi tas-Saħħa u l-proċess tal-Evalwazzjoni tat-Teknoloġiji tas-Saħħa (HTA) għandhom 
ikunu miftuħa u inklużivi.  L-opinjonijiet, l-esperjenzi u l-kompetenza tal-pazjenti għandhom ikunu 
integrati fil-proċess ta' evalwazzjoni biex jippermettu għal evalwazzjoni aħjar tal-benefiċċji, l-
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ispejjeż u r-riskji.  It-tobba, il-professjonisti tas-saħħa, ir-riċerkaturi u l-industrija għandhom 
ukoll ikunu involuti.  Il-pożizzjonijiet tal-partijiet interessati jridu jkunu rrappreżentati fil-fażi tat-
teħid tad-deċiżjonijiet tal-proċess HTA. Din l-emenda hi marbuta ma’ emenda għall-Artikolu 17.

Emenda 181
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Premessa 45

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(45) lista ta’ trattamenti, għajr għal dawk li 
jeħtieġu akkomodazzjoni mal-lejl, li 
għandhom jiġu soġġetti għall-istess reġim 
bħall-kura fl-isptar; 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. 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 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

imħassra

Or. de

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tikkorrispondi mal-emenda  mill-istess awtur għall-Artikolu 8u l-Artikolu 15.
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Emenda 182
Linda McAvan

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. 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 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

imħassra

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tirrigwarda emendi oħra varji mill-istess awtur għall-Artikoli tad-Direttiva. B'mod 
partikolari, l-Istati Membri għandhom jagħmlu lista tat-trattamenti koperti mid-definizzjoni tal-
kura tal-isptar. Id-differenzi fid-drittijiet u fil-prattiki kliniċi bejn l-Istati Membri jfissru li, fil-
prattika, lista waħda tal-UE tat-trattamenti li għalihom tista’ tkun meħtieġa awtorizzazzjoni minn 
qabel toħloq biss konfużjoni għall-pazjenti. Għall-miżuri l-oħra mniżżla fil-lista, huwa iktar 
xieraq li jkun hemm linji gwida li ma jorbtux.
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Emenda 183
Claude Turmes, Margrete Auken

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. 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 
skont il-proċedura regolatorja bi skrutinju 
stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

(45) B’mod partikolari, għandhom ikunu l-
awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri li
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.

Or. en

Emenda 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 

(45) B’mod partikolari, is-setgħa għandha 
tiġi konferita fuq il-Kummissjoni biex 
tiddefinixxi, għar-raġunijiet ta' din id-
Direttiva, il-miżuri li ġejjin: miżuri relatati 
għat-tħallija barra ta' kategoriji speċifiċi ta' 
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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. 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 skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE.

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. 
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 skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, għandhom ikunu l-Istati Membri nfushom li jiddeċiedu dwar 
id-definizzjoni tal-kura fi sptar fir-rigward ta’ din id-Direttiva, u mhux il-Kummissjoni.

Emenda 185
Anne Ferreira

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 il-Kummissjoni biex 
tadotta l-miżuri li ġejjin: 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. 
Minħabba li dawk il-miżuri għandhom 
ambitu ġenerali u ġew mfassla biex 
jemendaw elementi mhux essenzjali ta' din 
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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 skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

id-Direttiva, jew biex jissupplementaw din 
id-Direttiva biż-żieda ta' elementi ġodda 
mhux essenzjali, dawn għandhom jiġu 
adottati skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Aġġustament li jqis il-bidla għad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 8.
Setgħat fil-qasam tas-saħħa jingħataw fil-livell nazzjonali, kif kien stipulat fit-Trattati: Għalhekk, 
il-Kummissjoni ma tistax tieħu post l-Istati Membri.

Emenda 186
Iles Braghetto

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. 
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 skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-

(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; lista tas-
servizzi koperti mit-telemediċina u s-servizzi 
remoti laboratorji, dijanjostiċi u ta' 
preskrizzjoni; 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. 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 
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Deċiżjoni 1999/468/KE. għandhom jiġu adottati skont il-proċedura 
regolatorja bi skrutinju stipulata fl-
Artikolu 5a tad-Deċiżjoni 1999/468/KE. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jiġi speċifikat xi jfissru t-telemediċina u s-servizzi remoti laboratorji, 
dijanjostiċi u ta' preskrizzjoni B’dan il-mod id-Direttiva ssir iktar ċara u iżjed komprensiva u 
għalhekk iktar effettiva.

Emenda 187
Åsa Westlund

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. 
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 skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

(45) B’mod partikolari, is-setgħa għandha 
tiġi konferita fuq il-Kummissjoni biex 
tadotta l-miżuri li ġejjin: proposta lill-Istati 
Membri dwar 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. 
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 skont il-proċedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
Deċiżjoni 1999/468/KE.

Or. sv
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Ġustifikazzjoni

Deċiżjonijiet dwar il-kura tas-saħħa għandhom mill-bidu nett jittieħdu mill-Istati Membri.

Emenda 188
John Bowis

Proposta għal direttiva
Premessa 46 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(46a) L-Istat Membru ta' affiljazzjoni u l-
Istat Membru ta' trattament għandhom 
b'kooperazzjoni bilaterali minn qabel u 
f'konsultazzjoni mal-pazjent jiżguraw li l-
kura ta' wara u l-appoġġ xierqa jsiru 
disponibbli f'dawn l-Istati Membri wara t-
trattament mediku awtorizzat u li 
informazzjoni ċara ssir disponibbli għall-
pazjenti dwar l-għażliet u l-ispejjeż tal-kura 
ta' wara. Biex isir dan, l-Istati Membri 
għandhom jadottaw miżuri biex jiżguraw li:
(a) d-data tal-kura medika u soċjali 
neċessarja tintbagħat billi tiġi rrispettata l-
kunfidenzjalità tal-pazjent;
(b) il-professjonisti tal-kura medika u 
soċjali f'dawn iż-żewġ pajjiżi jkunu jistgħu 
jikkonsultaw lil xulxin biex jiżguraw l-
ogħla kwalità fit-trattament u l-kura ta' 
wara (inkluż appoġġ soċjali) għall-pazjent.

Or. en
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