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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Ir-rapporteur jilqa' b'sodisfazzjon iċ-ċertezza legali msaħħa li nħolqot permezz tas-sentenzi 
tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar id-dritt tal-pazjenti li jirċievu kura tas-saħħa fi Stat Membru li 
mhux pajjiżhom. Hija tenfasizza li din hija kwistjoni ta' importanza diretta għall-ħajja ta' 
kuljum u l-benesseri ta' ħafna cittadini tal-UE, b'mod partikolari minħabba ż-żieda fil-profil 
tal-età tal-popolazzjoni.

Ir-rapporteur tikkonferma l-għażla tal-bażi legali u taqbel li l-proposta għal direttiva hija 
konformi mal-prinċipju tas-sussidjarjetà. Dan għandu jservi biex jipproteġi sistemi nazzjonali 
tas-saħħa u jtaffi t-tħassib dwar l-impatt tad-direttiva proposta fuq il-finanzjament futur 
tagħhom.

Ir-rapporteur tinnota wkoll l-importanza tal-effett tad-direttiva fuq ir-Regolament Nru 
1408/71¹ u r-rwol komplementari li se jkollhom. Ċertament, huwa importanti li wieħed 
jinnota li l-proposta m'ghandix l-għan li tieħu post il-qafas eżistenti għall-kura tas-saħħa trans-
konfinali stipulat f'dak ir-regolament. Infatti, ir-Regolament Nru 1408/71 jorganizza l-
koordinament tal-iskemi tas-sigurtà soċjali nazzjonali, filwaqt li d-dispożizzjonijiet rigward 
id-drittijiet stabbiliti fid-direttiva proposta u fid-dispożizzjonijiet tar-Regolament Nru 1408/71 
jikkostitwixxu mekkaniżmi alternattivi għas-suppożizzjoni ta' spejjeż mediċi magħmula fi 
Stati Membri oħra. Bħala riżultat, il-pazjent għandu għażla: persuna assigurata jew 
tibbenefika mill-mekkaniżmi ta' dan ir-regolament jew tista' tagħżel is-sistema tad-direttiva 
proposta.
Id-direttiva proposta se tagħti liċ-ċittadini tal-UE id-dritt li jfittxu kura mhux fi sptar fi Stat 
Membru ieħor bla ma jkollhom bżonn iġibu awtorizzazzjoni minn qabel mill-iskemi tas-saħħa 
nazzjonali tagħhom. Il-pazjenti, l-ewwel ikollhom iħallsu għall-kura u wara jitolbu rimborż 
lis-sistema nazzjonali tagħhom. Skont il-proposta, ir-rimborż ikun ikopri l-ispejjeż tal-kura li, 
kienu jitħallsu mis-sistema nazzjonali tas-sigurtà soċjali, li kieku l-kura kienet provduta fit-
territorju nazzjonali.

Minħabba l-fatt li d-direttiva tqajjem ċerti kwistjonijiet tal-liġi internazzjonali privata (jista' 
jkun hemm talbiet kemm f'tort u kemm f'kuntratt maturl il-kors li tkun qed tingħata l-kura 
medika), kien diffiċli għar-rapporteur biex tenfasizza li r-regoli l-Komunitarji dwar il-
ġuriżdizzjoni u l-liġi applikabbli, japplikaw. M'hemm l-ebda inkompatibilità la mar-
Regolament Rome 1² u lanqas mar-Regolamn Rome II ³.

Wara li ntqal dan, ir-rapporteur tirrimarka fuq aspett wieħed ta' "ħidma mhux mitmuma" 
minħabba li l-parlament qed jistenna studju mwiegħed mill-Kummissjoni dwar id-danni 
f'każijiet ta' korriment personali. B'dan l-aspett f'moħħha, hija rat li huwa xieraq li tiġi nkluża 
fid-direttiva proposta, premessa dwar il-danni, li tittieħed mir-Regolament Rome II.

Fl-aħħar nett, fir-figward tal-ġurisdizzjoni u l-applikazzjoni tar-Regolament Brussels I¹, ir-
rapporteur tikkunsidra li fejn ikunu ssodisfati l-kundizzjonijiet stabbiliti fis-sentenza tal-Qorti 
fil-każ Odenbreit², il-parti li tkun ġarbet id-danni f'każ ta' negliġenza medika għandha tkun 
tista' tieħu azzjoni direttament kontra l-assiguratur tiegħu jew tagħha fl-Istat Membru fejn 
ikun/tkun iddomiċiljat/a.
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EMENDI

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

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 16 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16a) Minkejja dak li ntqal, fil-każ ta' 
talbiet ibbażati fuq responsabilità 
kuntrattwali jew mhux kuntrattwali, il-liġi 
applikabbli għandha tkun determinata 
skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 593/2008 tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 
2008 dwar il-liġi applikabbli għall-
obbligazzjonijiet kuntrattwali (Rome I)¹ u 
r-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-
Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-11 ta' 
Lulju 2007 dwar il-liġi applikabbli għall-
obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali 
(Rome II)² Il-ġurisdizzjoni għandha tkun 
determinata skont id-dispożizzjonijiet tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44/2001 
tat-22 ta' Diċembru 2000 dwar il-
ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-
infurzar tas-sentenzi f'materji ċivili u 
kummerċjali³, b'hekk huwa mifhum li, 
fejn il-kundizzjonijiet jiġu ssodisfati, il-
partijiet li jkunu ġarbu d-danni jkunu 
jistgħu jieħdu azzjoni direttament kontra 
l-assiguratur tagħhom  fl-Istat Membru 
fejn ikunu ddomiċiljati.
ĠU L 177, 31.7.2006, p. 6.
ĠU L 199, 31.7.2006, p. 40.
ĠU L 12, 16.1.2001, p. 1.

Or. en
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Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 16 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(16b) Skont ir-regolamenti nazzjonali 
attwali dwar il-kumpens mogħti lill-vittmi 
ta' negliġenza medika, fil-
kwantifikazzjoni ta' danni għal korriment 
personali f'każijiet fejn it-trattament 
mediku jkun sar fi Stat Membru li ma 
jkunx ir-residenza normali tal-vittma, il-
qorti li tkun qed teżamina l-każ għandha
tikkunsidra ċ-ċirkustanzi relevanti attwali 
kollha tal-vittma speċifika, li jinkludu 
b'mod partikolari t-telf u l-ispejjez attwali 
ta' wara l-kura u attenzjoni medika oħra 

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward tal-għan 
tagħhom u li huma xierqa għan-natura u l-
estent tar-riskju huma fis-seħħ għal 
trattament mogħti fit-territorju tagħhom;

(e) sistemi suffiċjenti u effettivi ta’ 
assigurazzjoni ta’ responsabbiltà 
professjonali jew garanzija jew 
arranġament simili, li huma xierqa għan-
natura u l-estent tar-riskju huma fis-seħħ 
għal trattament mogħti fit-territorju 
tagħhom;

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-tħassib huwa li l-kliem imneħħi jista' jilleġitimizza li jkunu provduti skemi ta' indennizz ta' 
diskrezzjoni.
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Emenda 4

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Kull miżura meħuda mill-Istati 
Membri, meta jimplimentaw dan l-
Artikolu, għandha tirrispetta d-
dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2005/36/KE 
dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki 
professjonali u d-Direttiva 2000/31/KE 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi tas-
soċjetà ta’ l-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan it-tħassib huwa trattat f'Artikolu 3(3).

Emenda 5

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 - paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull deċiżjoni amministrattiva dwar l-użu 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
hija soġġetta għal reviżjoni amministrattiva 
u anke kapaċi li tiġi kkontestata fi 
proċedimenti ġudizzjarji, li jinkludu d-
dispożizzjoni għal miżuri interim.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull deċiżjoni amministrattiva dwar l-użu 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
hija soġġetta għal firxa sħiħa ta' rimedji 
legali, li jinkludu reviżjoni amministrattiva 
u gudizzjarja u aċċess għal proċedura ta' 
urġenza li tħalli lok  għal dispożizzjoni 
għal miżuri interim.

Or. en



PA\761580MT.doc 7/10 PE418.180v01-00

MT

Emenda 6

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. L-Istati Membri ta’ affiljazzjoni 
għandhom jiżguraw li jeżistu mekkaniżmi 
fis-seħħ għall-provvediment lill-pazjenti 
b'tagħrif bi dritt, dwar il-kisba tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor, u t-termini u l-
kundizzjoni li japplikaw, inter alia kull 
meta tiġi kkawżata ħsara b’riżultat ta’ kura 
tas-saħħa riċevuta fi Stat Membru ieħor, 
b'mod partikolari fir-rigward tal-
arranġamenti eżistenti skont l-Artikolu 
5(1)(e) u livelli ta' kumpens bħal dawn.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 - paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista', f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2), 
tiżviluppa format Komunitarju standard 
għat-tagħrif minn qabel imsemmi fil-
paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni għandha, f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tiżviluppa format 
Komunitarju standard għat-tagħrif minn 
qabel imsemmi fil-paragrafu 1.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Regoli applikabbli għall-kura tas-saħħa Regoli applikabbli għall-kura tas-saħħa  
mogħtija fi Stat Membru ieħor u l-liġi 
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mogħtija fi Stat Membru ieħor applikabbli għal kwalunkwe talba li tkun 
fuq il-bażi ta' responsabilità kuntrattwali 
jew mhux kuntrattwali.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa neċessarju li wieħed jiddistingwi f'din id-dispożizzjoni bejn ir-regoli applikabbli għad-
dispożizzjoni tas-servizzi għall-kura tas-saħħa u l-liġi applikabbli għal kwalunkwe talba li 
tista' ssir minħabba d-dispożizzjoni ta' dawk is-servizzi.

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Meta tingħata kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor għajr għal dak fejn il-
pazjent huwa persuna assigurata, jew fi 
Stat Membru għajr għal fejn joqgħod, 
huwa rreġistrat jew stabbilit il-provveditur 
tal-kura tas-saħħa, servizz tal-kura tas-
saħħa tali jingħata skont il-leġiżlazzjoni ta’ 
l-Istat Membru ta’ trattament f'konformità 
mal-Artikolu 5.

1. Meta tingħata kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor għajr għal dak fejn il-
pazjent huwa persuna assigurata, jew fi 
Stat Membru għajr għal fejn joqgħod, 
huwa rreġistrat jew stabbilit il-provveditur 
tal-kura tas-saħħa, servizz tal-kura tas-
saħħa tali jingħata f'konformità mal-
leġiżlazzjoni ta’ l-Istat Membru ta’ 
trattament u mal-Artikolu 5.

Or. en

Emenda 10

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 - paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a.  Safejn id-dispożizzjoni tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru minbarra dak fejn 
il-pazjent huwa persuna assigurata jagħti 
lok għal talbiet ibbażati fuq responsabilità 
kuntrattwali jew mhux kuntrattwali, il-liġi 
applikabbli għandha tkun determinata 
skont id-dispożizzjonijiet tar-Regolament 
(KE) Nru 593/2008 u r-Regolament (KE) 
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Nru 864/2007. Il-ġurisdizzjoni għandha 
tkun determinata skont id-dispożizzjonijiet 
tar-Regolament (KE) Nru 44/2001, b'hekk 
ikun mifhum li, fejn il-kundizzjonijiet jiġu 
ssodisfati, il-partijiet li jkunu sofrew 
danni jkunu jistgħu jieħdu azzjoni 
direttament kontra l-assiguratur tagħhom 
fl-Istat Membru fejn ikunu ddomiċiljati.

Or. en

Emenda 11

Proposta għal direttiva
Artikolu 11 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Dan l-artikolu ma japplikax sa fejn 
għandu x'jaqsam ir-rikonoxximent tal-
kwalifiki professjonali.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Dan huwa kopert bid-dispożizzjoni ċara tal-Artikolu 3(3).

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jipprovdi u jqassam bi dritt tagħrif lill-
pazjenti, anke permezz ta' mezzi 
elettroniċi b’mod partikolari dwar id-
drittijiet tagħhom relatati mal-kura tas-
saħħa transkonfinali u l-garanziji ta’ 
kwalità u ta’ sigurtà, ħarsien ta’ data 
personali, proċeduri għal ilmenti u mezzi 
ta’ rikors disponibbli għal kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor, u dwar it-
termini u l-kundizzjonijiet applikabbli;
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Or. en

Emenda 13

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da)  tiġi provduta informazzjoni u 
għajnuna lill-pazjenti bħala partijiet li 
sofrew danni fejn huma jkunu jistgħu 
jieħdu azzjoni diretta kontra l-assiguratur 
tagħhom fl-Istat Membru fejn ikunu 
ddomiċiljati.

Or. en

Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 13 - paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom joffru 
għajnuna reċiproka kif meħtieġ għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva.

1. L-Istati Membri għandhom joffru 
għajnuna reċiproka kif meħtieġ għall-
implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva, 
b'koperazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali 
u lokali meta jkunu responabbli mis-
sistema tal-kura tas-saħħa.

Or. en
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