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PR_COD_1am

Tifsira tas-simboli użati

* Proċedura ta' konsultazzjoni
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**I Proċedura ta' koperazzjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

**II Proċedura ta' koperazzjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

*** Proċedura ta' kunsens
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, apparti fil-każi 
msemmija fl-Artikoli 105, 107, 161 u 300 tat-Trattat KE u fl-
Artikolu 7 tat-Trattat UE

***I Proċedura ta' kodeċiżjoni (l-ewwel qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa

***II Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tieni qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex tiġi approvata l-pożizzjoni 
komuni
maġġoranza tal-Membri kollha tal-Parlament, sabiex tiġi miċħuda 
jew emendata l-pożizzjoni komuni

***III Proċedura ta' kodeċiżjoni (it-tielet qari)
maġġoranza tal-voti mitfugħa, sabiex jiġi approvat it-test konġunt

(It-tip ta' proċedura jiddependi mill-bażi legali proposta mill-Kummissjoni.)

Emendi għal test leġiżlattiv

Fl-emendi li jsiru mill-Parlament, it-test emendat huwa indikat b' tipa 
qawwija u korsiva. Fil-każ ta' atti li jemendaw, il-partijiet li jittieħdu kif 
inhuma minn dispożizzjoni eżistenti li l-Parlament jixtieq jemenda, imma li l-
Kummissjoni ma tkunx emendat, huma indikati b'tipa qawwija. It-tħassir 
eventwali li jikkonċerna dawn il-partijiet jiġi indikat kif ġej: [...]. Test korsiv 
normali huwa indikazzjoni għas-servizzi tekniċi li turi partijiet tat-test 
leġiżlattiv li għalihom qed tkun proposta korrezzjoni bl-iskop li tgħin fil-
preparazzjoni tat-test finali (pereżempju, żbalji ovvji jew nuqqasijiet 
f'verżjoni lingwistika minnhom). Il-korrezzjonijiet proposti huma suġġetti 
għall-qbil tas-servizzi tekniċi involuti.
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ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-
applikazzjoni tad-drittijiet tal-pazjenti fil-kura tas-saħħa transkonfinali
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill 
(COM(2008)0414),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 95 tat-Trattat KE, skond liema artikoli l-
Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0257/2008),

– wara li kkunsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li ikkunsidra r-rapport ta' Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza 
tal-Ikel u l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, tal-Kumitat għas-
Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur, tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 
Monetarji, tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija, tal-Kumitat għall-
Affarijiet Legali u kif ukoll tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-
Sessi (A6-0000/2008),

1. Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li 
temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-
Kunsill u lill-Kummissjoni.

Emenda 1

Proposta għal direttiva
Premessa 2 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. B'554 vot favur u 12-il vot kontra, fid-
9 ta' Ġunju 2005, il-Parlament Ewropew 
adotta riżoluzzjoni dwar il-Mobilità tal-
Pazjenti u l-Iżviluppi fil-Kura tas-Saħħa 
fl-Unjoni Ewropea1, li fiha appella sabiex 
ikun hemm ċertezza legali u ċarezza dwar 
id-drittijiet u l-proċeduri għall-pazjenti, 
għall-professjonisti fil-qasam tas-saħħa u 
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għall-Istati Membri.
1     ĠU 124 E, 25.5.2006, p. 543.

Or. en

Emenda 2

Proposta għal direttiva
Premessa 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(4) Is-sistemi tas-saħħa tal-Komunità huma 
parti ċentrali mill-livelli għolja ta’ ħarsien 
soċjali ta’ l-Ewropa, u jikkontribwixxu 
għal koeżjoni soċjali u ġustizzja soċjali kif 
ukoll għall-iżvilupp sostenibbli. Huma 
wkoll parti minn qafas aktar ġenerali ta’ 
servizzi ta’ interess ġenerali.

(4) Is-sistemi tas-saħħa tal-Komunità huma 
parti ċentrali mill-livelli għolja ta’ ħarsien 
soċjali ta’ l-Ewropa, u jikkontribwixxu 
għal koeżjoni soċjali u ġustizzja soċjali kif 
ukoll għall-iżvilupp sostenibbli.

Or. en

Emenda 3

Proposta għal direttiva
Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(6) Xi kwistjonijiet relatati mal-kura tas-
saħħa transkonfinali, b’mod partikolari l-
ħlas lura tal-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru għajr għal dak fejn ir-riċevitur tal-
kura huwa residenti, diġà ġew indirizzati 
mill-Qorti tal-Ġustizzja. Wara li l-kura 
tas-saħħa ġiet eskluża mill-ambitu tad-
Direttiva 2006/123/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-12 
ta’ Diċembru 2006 dwar is-servizzi fis-suq 
intern, huwa importanti li dawn il-
kwistjonijiet jiġu indirizzati fi strument 
legali Komunitarju speċifiku biex tinkiseb
applikazzjoni aktar ġenerali u effettiva tal-
prinċipji żviluppati mill-Qorti tal-Ġustizzja 

(6) Xi kwistjonijiet relatati mal-kura tas-
saħħa transkonfinali, b’mod partikolari l-
ħlas lura tal-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru għajr għal dak fejn ir-riċevitur tal-
kura huwa residenti, diġà ġew indirizzati 
mill-Qorti tal-Ġustizzja. Huwa importanti 
li dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati fi 
strument legali Komunitarju speċifiku biex 
tinkiseb applikazzjoni aktar ġenerali u 
effettiva tal-prinċipji żviluppati mill-Qorti 
tal-Ġustizzja fuq il-bażi ta’ każ b’każ.

Adlib Express Watermark



PR\753961MT.doc 7/35 PE415.355v01-00

MT

fuq il-bażi ta’ każ b’każ.

Or. en

Emenda 4

Proposta għal direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

– L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand provveditur
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
għal trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà 
tal-pazjent’;

L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-pajjiż 
(jiġifieri: pazjent li jmur għand fornitur tal-
kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor għal 
trattament); l-hekk imsejħa ‘mobbiltà tal-
pazjent’;

– Provvediment transkonfinali ta’ kura tas-
saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz minn 
territorju ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ 
Stat Membru ieħor); bħas-servizzi 
telemediċi, djanjosi remota u preskrizzjoni, 
servizzi tal-laboratorji;

Il-provvista transkonfinali ta’ kura tas-
saħħa (jiġifieri: twassil ta’ servizz minn 
territorju ta’ Stat Membru fit-territorju ta’ 
Stat Membru ieħor); bħas-servizzi 
telemediċi, id-dijanjosi u l-preskrizzjoni 
remoti, is-servizzi tal-laboratorji;

– Il-preżenza permanenti ta’ provveditur 
ta’ kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll,
– Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

Or. en
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Emenda 5

Proposta għal direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(11) Kif rikonoxxut mill-Istati Membri fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u 
l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa ta' 
l-Unjoni Ewropea, jeżisti sett ta' prinċipji 
operattivi li huma komuni fis-sistemi tas-
saħħa madwar il-Komunità. Dawn il-
prinċipji operattivi jinkludu l-kwalità, is-
sigurtà, kura li hija msejsa fuq evidenza u 
etika, l-involviment tal-pazjent, rimedji, id-
dritt fundamentali għall-privatezza fir-
rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali, 
u l-kunfidenzjalità. Pazjenti, professjonisti
u awtoritajiet responsabbli mis-sistemi tas-
saħħa jridu jaraw li dawn il-prinċipji 
komuni huma rispettati u li qed jiġu 
pprovduti strutturi għall-implimentazzjoni 
tagħhom madwar il-Komunità. Għalhekk 
huwa xieraq li jkun meħtieġ li huma l-
awtoritajiet ta' l-Istat Membru li qed 
tingħata l-kura tas-saħħa fit-territorju 
tiegħu, li huma responsabbli għall-iżgurar 
tal-konformità ma' dawn il-prinċipji 
operattivi. Dan huwa meħtieġ biex tkun 
żgurata l-fiduċja tal-pazjenti fil-kura tas-
saħħa transkonfinali, li minnha nnifisha 
hija meħtieġa għall-kisba tal-mobbiltà tal-
pazjenti u l-moviment ħieles tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa fis-suq 
intern, kif ukoll livell għoli ta’ ħarsien tas-
saħħa. 

(11) Kif rikonoxxut mill-Istati Membri fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u 
l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa ta' 
l-Unjoni Ewropea, jeżisti sett ta' prinċipji 
operattivi li huma komuni fis-sistemi tas-
saħħa madwar il-Komunità. Dawn il-
prinċipji operattivi jinkludu l-kwalità, is-
sigurtà, kura li hija msejsa fuq evidenza u 
etika, l-involviment tal-pazjent, rimedji, id-
dritt fundamentali għall-privatezza fir-
rigward ta' l-ipproċessar ta' data personali, 
u l-kunfidenzjalità. Il-pazjenti, il-
professjonisti u l-awtoritajiet responsabbli 
mis-sistemi tas-saħħa jridu jaraw li dawn 
il-prinċipji komuni jiġu rispettati u li qed 
jiġu pprovduti strutturi għall-
implimentazzjoni tagħhom madwar il-
Komunità. Għalhekk huwa xieraq li jkun 
meħtieġ li huma l-awtoritajiet ta' l-Istat 
Membru li qed tingħata l-kura tas-saħħa 
fit-territorju tiegħu, li jkunu responsabbli 
għall-iżgurar tal-konformità ma' dawn il-
prinċipji operattivi. Dan huwa meħtieġ 
biex tkun żgurata l-fiduċja tal-pazjenti fil-
kura tas-saħħa transkonfinali, li minnha 
nnifisha hija meħtieġa għall-kisba tal-
mobbiltà tal-pazjenti, kif ukoll livell għoli 
ta’ ħarsien tas-saħħa.

Or. en
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Emenda 6

Proposta għal direttiva
Premessa 12

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk provveditur tal-
kura tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi 
kura tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn 
Stat Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-
Istat Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li 
r-rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skond il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet ta' l-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, ekwità u solidarjetà, li diġà ġew 
rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
valuri huma rispettati fir-rigward tal-
pazjenti u ċ-ċittadini minn Stati Membri 
oħrajn, u li l-pazjenti kollha huma trattati 
b'mod ekwu fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom 
għall-kura tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi 
ta’ l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni ta'
sigurtà soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati 
Membri jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' 
moviment ħieles fis-suq intern, in-nuqqas 
ta' diskriminazzjoni inter alia fir-rigward 
taċ-ċittadinanza (jew fil-każ ta' persuni 
legali, fir-rigward ta' l-Istat Membru li 
huma stabbiliti fih), in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles. Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 
trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 

(12) Meta wieħed iqis li huwa impossibbli 
li tkun taf minn qabel jekk fornitur tal-kura 
tas-saħħa partikolari hux se jipprovdi kura 
tas-saħħa lil pazjent li jkun ġej minn Stat 
Membru ieħor jew pazjent li jkun mill-Istat 
Membru tiegħu stess, huwa meħtieġ li r-
rekwiżiti li jiżguraw li l-kura tas-saħħa 
tingħata skond il-prinċipji komuni u li 
standards ċari ta' kwalità u sigurtà jkunu 
applikabbli għas-servizzi tal-kura tas-saħħa 
kollha sabiex ikun żgurat il-ħelsien għall-
għoti u l-ksib tas-servizzi tas-saħħa 
transkonfinali li huwa l-għan tad-direttiva. 
L-awtoritajiet ta' l-Istati Membri jridu 
jirrispettaw il-valuri globali komuni ta' 
universalità, l-aċċess għall-kura ta’ kwalità 
tajba, l-ekwità u s-solidarjetà, li diġà ġew 
rikonoxxuti b’mod ġenerali mill-
istituzzjonijiet Komunitarji u mill-Istati 
Membri kollha bħala li jikkostitwixxu 
sensiela ta' valuri li huma komuni għas-
sistemi tas-saħħa fl-Ewropa. L-Istati 
Membri jridu jiżguraw ukoll li dawn il-
valuri jiġu rispettati fir-rigward tal-pazjenti 
u ċ-ċittadini minn Stati Membri oħrajn, u li 
l-pazjenti kollha huma trattati b'mod ekwu 
fuq il-bażi tal-ħtieġa tagħhom għall-kura 
tas-saħħa aktar milli fuq il-bażi ta’ l-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għal sigurtà 
soċjali. Fit-twettiq ta’ dan, l-Istati Membri 
jridu jirrispettaw il-prinċipji ta' moviment 
ħieles tal-individwi fis-suq intern, in-non-
diskriminazzjoni, inter alia fir-rigward taċ-
ċittadinanza, in-neċessità u l-
proporzjonalità ta’ kull restrizzjoni tal-
moviment ħieles Madankollu, f'din id-
Direttiva ma hemm xejn li jeħtieġ lill-
fornituri tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw 
trattament ippjanat jew li jagħtu prijorità lil 
pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
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pazjenti minn Stati Membri oħrajn għad-
detriment ta' pazjenti oħrajn bi bżonnijiet 
ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament.

ta' saħħa simili, bħaż-żieda taż-żmien ta’ 
stennija għat-trattament.

Or. en

Emenda 7

Proposta għal direttiva
Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(15) Ir-riċerka tissuġġerixxi li f’10 % tal-
każi tirriżulta l-ħsara mill-kura tas-saħħa. 
Għalhekk huwa essenzjali li jkunu żgurati 
obbligazzjonijiet komuni ċari għal 
ċirkustanzi fejn toħroġ il-ħsara mill-kura 
tas-saħħa biex ikun evitat in-nuqqas ta' 
fiduċja f'dawk li mekkaniżmi li jaġixxu 
bħala ostaklu għall-għażla ta' kura tas-
saħħa transkonfinali. Il-kopertura għall-
ħsara u l-kumpens mis-sistemi tal-pajjiż 
tat-trattament għandha tkun bla ħsara għall-
possibbiltà għall-Istati Membri li jestendu 
l-kopertura tas-sistemi domestiċi tagħhom 
għal pazjenti mill-pajjiż tagħhom li jkunu 
qed ifittxu l-kura tas-saħħa barra mill-
pajjiż, fejn dan ikun aktar xieraq għall-
pazjent, b’mod partikolari fil-każ ta’ 
pazjenti li għalihom l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor huwa meħtieġ.

(15) Ir-riċerka tissuġġerixxi li f’10 % tal-
każi tirriżulta l-ħsara mill-kura tas-saħħa. 
Għalhekk huwa essenzjali li jkunu żgurati 
obbligazzjonijiet komuni ċari li jindirizzaw 
ħsara li allegatament tkun irriżultat mill-
kura tas-saħħa biex ikun evitat in-nuqqas 
ta' fiduċja f'dawk li mekkaniżmi li jaġixxu 
bħala ostaklu għall-għażla ta' kura tas-
saħħa transkonfinali. Il-kopertura għall-
ħsara u l-kumpens mis-sistemi tal-pajjiż 
tat-trattament għandha tkun bla ħsara għall-
possibbiltà għall-Istati Membri li jestendu 
l-kopertura tas-sistemi domestiċi tagħhom 
għal pazjenti mill-pajjiż tagħhom li jkunu 
qed ifittxu l-kura tas-saħħa barra mill-
pajjiż, fejn dan ikun aktar xieraq għall-
pazjent, b’mod partikolari fil-każ ta’ 
pazjenti li għalihom l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor huwa meħtieġ.

Or. en

Emenda 8

Proposta għal direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(18) Id-dritt għall-ħlas lura ta’ l-ispejjeż (18) Id-dritt għall-ħlas lura ta’ l-ispejjeż 
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tal-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien ta’ l-għoti tas-
servizzi jinkludi l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċivuh hemmhekk. 
L-istess japplika għar-riċevituri tal-kura 
tas-saħħa li jkunu qed ifittxu kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor permezz ta' 
mezzi oħrajn, pereżempju permezz tas-
servizzi s-saħħa-e. Filwaqt li l-liġi 
Komunitarja ma tnaqqasx mis-setgħa ta' l-
Istati Membri li jorganizzaw il-kura tas-
saħħa u s-sistemi tas-sigurtà soċjali 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
jeżerċitaw din is-setgħa, b'mod partikolari 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi. 
Dawk id-dispożizzjonijiet jipprojbixxu lill-
Istati Membri milli jintroduċu jew 
iżommu restrizzjonijiet mhux iġġustifikati 
dwar l-eżerċizzju ta' dak il-ħelsien fis-
settur tal-kura tas-saħħa.

tal-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor mill-iskema ta’ sigurtà soċjali 
statutorja ta' pazjenti bħala persuni 
assigurati ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f'bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat jinkludu l-ħelsien għar-riċevituri 
tal-kura tas-saħħa, inklużi persuni li 
jeħtieġu trattament mediku, li jmorru fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċivuh hemmhekk. 
L-istess japplika għar-riċevituri tal-kura 
tas-saħħa li jkunu qed ifittxu kura tas-saħħa 
mogħtija fi Stat Membru ieħor permezz ta' 
mezzi oħrajn, pereżempju permezz tas-
servizzi elettroniċi tas-saħħa. Il-liġi 
Komunitarja ma tnaqqasx mis-setgħa ta' l-
Istati Membri li jorganizzaw il-kura tas-
saħħa u s-sistemi tas-sigurtà soċjali 
tagħhom.

Or. en

Emenda 9

Proposta għal direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li 
l-pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi 
Stat Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr 
għal dawk imbassra għall-koordinazzjoni 
ta’ l-iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti 
mir-Regolament (KE) Nru 1408/71 
għandhom ikunu jistgħu jibbenefikaw 

(21) Għandha tingħata garanzija lill-
pazjenti li l-ispejjeż tal-kura tas-saħħa
mogħtija fi Stat Membru ieħor jinġarru
talanqas fil-livell mogħti għall-istess kura 
tas-saħħa, jew waħda simili, fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom. Dan 
jirrispetta fis-sħiħ ir-responsabbilta ta’ l-
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mill-prinċipji ta' moviment ħieles tas-
servizzi skond it-Trattat u d-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva. Il-
pazjenti għandhom jiġu garantiti l-ġarr ta'
l-ispejjeż ta' din il-kura tas-saħħa mill-
anqas fil-livell mogħti għall-istess kura tas-
saħħa, jew waħda simili, fl-Istat Membru 
ta’ affiljazzjoni tagħhom. Dan jirrispetta 
fis-sħiħ ir-responsabbilta ta’ l-Istati 
Membri li jistabbilixxu l-livell tal-
kopertura għall-mard disponibbli għaċ-
ċittadini tagħhom u jipprevjeni kull effett 
sinifikanti fuq il-finanzjament tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali. L-Istati 
Membri, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom, xorta waħda jistgħu jipprovdu 
għall-ħlas lura ta' l-ispejjeż tat-trattament 
fil-livell tat-tariffi fis-seħħ fl-Istat Membru 
tat-trattament jekk dan huwa ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent. Dan jista’ jkun il-każ 
b’mod partikolari għal kull trattament 
mogħti permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

Istati Membri li jistabbilixxu l-livell tal-
kopertura għall-mard disponibbli għaċ-
ċittadini tagħhom u jipprevjeni kull effett 
sinifikanti fuq il-finanzjament tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali. L-Istati 
Membri, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 
tagħhom, xorta waħda jistgħu jipprovdu 
għall-ħlas lura ta' l-ispejjeż tat-trattament 
fil-livell tat-tariffi fis-seħħ fl-Istat Membru 
tat-trattament jekk dan huwa ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent. Dan jista’ jkun il-każ 
b’mod partikolari għal kull trattament 
mogħti permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

Or. en

Emenda 10

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 l-ispejjeż relatati ta' xulxin, bħat-
trattament terapewtiku, sakemm l-ispiża 
totali ma taqbiżx l-ammont li jitħallas fl-
Istati Membri ta' affiljazzjoni.

Or. en
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Emenda 11

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, bħal fil-
każ tat-telemediċina. 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.

Or. en

Emenda 12

Proposta għal direttiva
Premessa 37

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(37) Il-kisba tal-potenzjal tas-suq intern 
għall-kura tas-saħħa transkonfinali teħtieġ 

(37) Il-kisba tal-potenzjal tal-kura tas-
saħħa transkonfinali teħtieġ kooperazzjoni 
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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' 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.

bejn il-fornituri, 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-provvista
transkonfinali tal-kura tas-saħħa tista' 
tkun l-aktar mod effettiv ta' l-
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 ta' l-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-provvista ħielsa 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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Emenda 13

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.
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’ 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.

(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-
ħarsien tas-sigurtà ta’ pazjent, u l-evitar ta' 
l-użu ħażin jew it-taħlit ta' prodotti 
mediċinali. Meta fl-Istat Membru fejn isir 
it-trattament tinħareġ riċetta għal 
mediċini li normalment ma jkunux 
disponibbli fuq riċetta fl-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni, għandu jkun dan tal-aħħar li 
jiddeċiedi jekk jawtorizzax b'eċċezzjoni 
jew jekk jipprovdix mediċina alternattiva 
li tkun meqjusa li tixtiebah.
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Emenda 14

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-
saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

1. L-Istati Membri ta’ trattament 
għandhom ikunu responsabbli mill-
organizzazzjoni u l-għoti ta’ kura tas-
saħħa. F’dan il-kuntest u filwaqt li jqisu l-
prinċipji ta’ l-universalità, l-aċċess għal 
kura ta’ kwalità, l-ekwità u s-solidarjetà, 
dawn għandhom jiddefinixxu standards 
ċari ta’ kwalità u ta’ sigurtà għal kura tas-
saħħa mogħtija fit-territorju tagħhom, 
jiżguraw li:

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

(a) meta tingħata kura tas-saħħa fi Stat 
Membru għajr għal dak fejn il-pazjent 
huwa persuna assigurata, jew fi Stat 
Membru għajr għal dak 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.

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

(b) il-kura tas-saħħa msemmija fil-
paragrafu 1(a) hija pprovduta skont l-
istandards u l-linji gwida dwar il-kwalità 
u s-sikurezza ddefiniti mill-Istat Membru 
ta' trattament filwaqt li jkun żgurat li:

(i) il-pazjenti u l-provvedituri tal-kura tas-
saħħa minn Stati Membri oħra jistgħu 
jkunu pprovduti tagħrif dwar dawn l-
istandards u linji ta' gwida, inklużi d-
dispożizzjonijiet dwar is-superviżjoni, 
inter alia permezz ta' mezzi elettroniċi;.

(c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-

(ii) il-pazjenti u l-provvedituri tas-saħħa 
minn Stati Membri oħra jistgħu jkunu 
pprovduti tagħrif dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet u r-riżultati tal-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tal-provveditur tal-kura tas-
saħħa jew mezzi oħrajn ta’ ħarsien 
personali jew kollettiv fir-rigward tar-
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rigward tar-responsabbiltà professjonali; responsabbiltà professjonali tagħhom;
(d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-
saħħa li jirċievu;

(d) il-pazjenti għandhom il-mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-
saħħa li jirċievu u huma garantiti rimedji u 
d-dritt li jfittxu kumpens; 

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

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

(f) id-dritt funadamentali għall-privatezza 
fir-rigward ta’ l-ipproċessar tad-data 
personali huwa mħares f’konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien tad-data personali, b'mod 
partikolari d-Direttivi 95/46/KE u 
2002/58/KE;

(f) id-dritt funadamentali għall-privatezza 
fir-rigward ta’ l-ipproċessar tad-data 
personali huwa mħares f’konformità mal-
miżuri nazzjonali li jimplimentaw id-
dispożizzjonijiet Komunitarji dwar il-
ħarsien tad-data personali, b'mod 
partikolari d-Direttivi 95/46/KE u 
2002/58/KE;

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament

(g) pazjenti minn Stati Membri oħrajn 
għandhom igawdu minn trattament ugwali 
għal dak mogħti liċ-ċittadini ta’ l-Istat 
Membru ta’ trattament, inkluż il-ħarsien 
kontra diskriminazzjoni stipulat skond il-
liġi Komunitarja kif ukoll mil-leġiżlazzjoni 
nazzjonali fis-seħħ fl-Istat Membru ta' 
trattament

(ga) il-pazjenti li jkunu rċevew trattament 
huma intitolati li jkollhom rapport bil-
miktub jew f'sura elettronika ta' tali 
trattament u ta' kull parir mediku għall-
kontinwità tal-kura tagħhom;

Or. en
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Justification

Article 5 should be merged with article 11, since they deal with two aspects of the same  
subject matter.

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States shall provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.

Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an 
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law.

Emenda 15

Proposta għal direttiva
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni tad-definizzjoni tal-istandards dwar il-kwalità u s-sikurezza għandhom ikunu 
ttrattati purament bħala kwistjoni ta' liġi applikabbli. Din il-ħaġa se tagħmel il-proposta 
aktar konformi mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità, u mar-rispett għall-
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kompetenza tal-Istati Membri fir-rigward tal-kura tas-saħħa. Minflok, l-Istati Membri 
għandhom jipprovdu tagħrif dwar l-istandars u l-linji ta' gwida tagħhom rigward il-kwalità u 
s-sikurezza lill-pazjenti u lill-provvedituri tal-kura tas-saħħa.

Emenda 16

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivvjaġġaw
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa pprovduta fi Stat 
Membru ieħor, ma jitwaqqfux milli 
jirċievu kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor fejn it-trattament 
ikkonċernat huwa fost il-benefiċċji 
pprovduti mil-leġiżlazzjoni ta' l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li hija intitolata 
għalihom il-persuna assigurata. L-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu jħallas 
lura l-ispejjeż lill-Istat Membri ta'
trattament jew lill-persuna assigurata, li 
kienu jitħallsu mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja tiegħu li kieku l-istess 
kura tas-saħħa, jew waħda simili, kienet 
ipprovduta fit-territorju tiegħu. Jekk hemm 
diversi metodi disponibbli biex tkun 
ittrattata ċerta marda jew ċerta ferita, il-
pazjent għandu jkollu d-dritt li jieħu l-flus 
lura għall-metodi kollha ta' trattament li 
jkunu ppruvati u ttestjati b'mod suffiċjenti 
mix-xjenza medika internazzjonali, anke 
jekk m'humiex disponibbli fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni tal-pazjent.  Fi 
kwalunkwe każ, huwa l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li jistabbilixxi l-kura tas-saħħa 
li qed tiġi mħallsa, irrilevanti minn fejn qed 
tiġi pprovduta.

Or. en
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Justification

It is for each Member State to organise its national social security system and to determine 
the conditions governing entitlement to benefits. Accordingly, if patients are entitled to a 
certain health care benefit in their home Member State they should have the right to be 
reimbursed for equivalent healthcare provided in other Member States. However, according 
to ECJ case law, Member States must not disregard Community law when determining which 
treatments will be paid for by it’s social security system.1 Therefore, if there are several 
methods available for treating a certain disease or injury, the patient should have the right to 
reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried and tested by 
international medical science,2 even if they are not offered in the patient’s home Member 
State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits their 
individual condition.

Emenda 17

Proposta għal direttiva
Artikolu 6 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni skond 
id-dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell ta' l-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta. L-Istati Membri jistgħu 
jiddeċiedu li jkopru spejjeż relatati oħra, 
bħal m'hu t-trattament terapewtiku, 
sakemm l-ispiża totali ma taqbiżx l-
ammont li jitħallas fl-Istati Membri ta' 
affiljazzjoni.

Or. en

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ibid, p 94.
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Emenda 18

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kura fl-isptar u speċjalizzata Kura fl-isptar

Or. en

Emenda 19

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

(a) kura tas-saħħa li teħtieġ 
akkomodazzjoni mal-lejl għall-pazjent 
ikkonċernat għal mill-anqas lejl wieħed.

(a) kura tas-saħħa li hija speċjalizzata 
ħafna u/jew li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
li jiswew ħafna; jew

(b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
għal:

(b) kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent 
jew għall-popolazzjoni.

- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew
- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent 
jew għall-popolazzjoni. 

Or. en
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Emenda 20

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

imħassar

Or. en

Emenda 21

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 22

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istat Membru għandu jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku kull tagħrif 
rilevanti dwar is-sistemi ta' awtorizzazzjoni 

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

minn qabel introdotti skond id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3, inklużi l-
proċeduri ta' appell fil-każ li jiġi miċħud li 
l-għoti ta' awtorizzazzjoni.

Or. en

Emenda 23

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu joffru lill-
pazjenti sistema volontarja ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel li biha, għal 
awtorizzazzjoni bħal din, il-pazjent 
għandu jirċievi vawċer li jkun jindika l-
ispejjeż massimi li jistgħu jkunu 
rimborsati. Dan il-vawċer imbagħad jista' 
jittieħed l-isptar tat-trattament u r-rimbors 
imbagħad isir direttament mill-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni.

Or. en

Emenda 24

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Il-Kummissjoni għandha tmexxi 
studju ta' fattibilità dwar it-twaqqif ta' 
kamra tal-ikklerjar li tkun tiffaċilita r-
rimbors tal-ispejjeż skont din id-Direttiva 
fuq kull naħa tal-fruntieri, sistemi tal-
kura tas-saħħa u zoni ta' muniti fi żmien 
sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
Direttiva u għandha tirrapporta lura lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill u, jekk 
ikun jixraq, tippreżenta proposta 
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leġiżlattiva.

Or. en

Emenda 25

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 li jkunu aċċessibbli faċilment, 
inkluż permezz ta' mezzi elettroniċi, għall-
provvediment ta' tagħrif fil-pront lill-
pazjenti fuq talba dwar il-kisba tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, u t-termini 
u l-kundizzjoni li japplikaw, u għandhom 
jinkludu tagħrif dwar dak li huma 
intitolati għalih il-pazjenti, dwar il-
proċeduri biex wieħed ikollu aċċess għal 
dawk l-affarijiet li għalihom huma 
intitolati u dwar sistemi ta' appell u rikors 
jekk il-pazjent ikun imċaħħad minn dawn 
il-jeddijiet, inter alia, kull meta tiġi 
kkawżata ħsara b’riżultat ta’ kura tas-saħħa 
riċevuta fi Stat Membru ieħor.

Or. en

Emenda 26

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aċċessibbli faċilment, inkluż 
permezz ta' mezzi elettroniċi, u għandu 
jinkludi tagħrif dwar id-drittijiet tal-
pazjenti, dwar proċeduri għall-aċċess ta' 
dawn id-drittijiet u dwar sistemi ta' appell 

imħassar
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u rikors jekk il-pazjent jiċċaħħad minn 
drittijiet bħal dawn.

Or. en

Emenda 27

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
t-tagħrif ikun disponibbli permezz ta' 
sistema sikura għall-professjonisti tas-
saħħa li jkunu qed jagħtu pariri lil 
pazjent. Dan it-tagħrif għandu jinkludi 
dettalji tal-professjonisti tas-saħħa 
reġistrati fl-Istat Membru ta' trattament u 
kull proċedura dixxiplinarja kontrihom li 
jista' jkun hemm. L-Istati Membri 
għandhom jinnotifikaw lil xulxin b'mod 
proattiv dwar kull proċedura dixxiplinarja 
bħal din u dwar kull ma jinstab 
sussegwentement b'mod immedjat.

Or. en

Emenda 28

Proposta għal direttiva
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u tagħrif dwari il-kwalità u 
s-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 29

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

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) jiffaċilita l-aċċess tal-pazjent għan-
Netwerks Ewropej tal-Pazjenti;

Or. en

Emenda 30

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali preskritti fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem;

(b) miżuri li jiżguraw li l-prodotti 
mediċinali preskritti fi Stat Membru u użati 
f’ieħor huma identifikati b’mod korrett u li 
t-tagħrif lill-pazjenti dwar il-prodott jista' 
jinftiehem, inkluża ċ-ċarezza rigward l-
ismijiet differenti użati għall-istess prodott 
mediċinali;

Or. en

Emenda 31

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt c a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ca) miżuri biex ikunu identifikati prodotti 
mediċinali kontrafatti u biex jinżammu 
milli jaslu fl-ispiżeriji;

Adlib Express Watermark



PR\753961MT.doc 27/35 PE415.355v01-00

MT

Or. en

Emenda 32

Proposta għal direttiva
Artikolu 14 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Meta fl-Istat Membru ta' trattament 
tinħareġ riċetta għal prodotti mediċinali li 
normalment ma jkunux disponibbli 
b'riċetta fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni, 
għandu jkun dan tal-aħħar li jiddeċiedi 
jekk jawtorizzax b'eċċezzjoni jew jekk 
jipprovdix prodott mediċinali alternattiv li 
jkun meqjusa li jixtiebah.

Or. en

Emenda 33

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inklużi l-
kundizzjonijiet u l-kriterji meħtieġa mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa li jixtiequ 
jingħaqdu man-netwerks ta’ referenza 
Ewropej, biex tiżgura, b’mod partikolari, li 
n-netwerks ta’ referenza Ewropej:

(a) lista ta’ kriterji u kundizzjonijiet 
speċifiċi li n-netwerks ta’ referenza 
Ewropej iridu jissodisfaw, inklużi l-lista ta' 
oqsma ta' mard aktar rari li għandhom 
ikunu koperti u l-kundizzjonijiet u l-
kriterji meħtieġa mill-provvedituri tal-kura 
tas-saħħa li jixtiequ jingħaqdu man-
netwerks ta’ referenza Ewropej, biex 
tiżgura, b’mod partikolari, li n-netwerks ta’ 
referenza Ewropej:

Or. en
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Emenda 34

Proposta għal direttiva
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt a – punt ix a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ixa) ikollhom relazzjonijiet xierqa u 
effettivi mal-fornituri tat-teknoloġija.

Or. en

Emenda 35

Proposta għal direttiva
Artikolu 16

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha, f'konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tadotta l-miżuri speċifiċi 
meħtieġa għall-ksib ta' l-interoperabbiltà 
tas-sistemi tat-teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni fil-qasam tal-kura tas-
saħħa, applikabbli meta l-Istati Membri 
jiddeċiedu li jintroduċuhom. Dawn il-
miżuri għandhom ikunu konformi mal-
liġijiet applikabbli tal-ħarsien tad-data 
f'kull Stat Membru u għandhom ukoll 
jirriflettu l-iżviluppi fit-teknoloġiji tas-
saħħa u x-xjenza medika, inkluża t-
telemediċina u t-telepsikjatrija, u 
jirrispettaw id-drittijiet fundamentali għall-
ħarsien tad-data personali. Dawn 
għandhom jispeċifikaw b’mod partikolari 
l-istandards u t-terminoloġiji meħtieġa 
għall-interoperabbiltà tas-sistemi tat-
teknoloġija tat-tagħrif u tal-
komunikazzjoni rilevanti biex jiġi żgurat 
proveddiment sigur, ta’ kwalita għolja u 
effiċjenti ta’ servizzi tas-saħħa 
transkonfinali.

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\753961MT.doc 29/35 PE415.355v01-00

MT

Emenda 36

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kooperazzjoni dwar it-tmexxija ta’ 
teknoloġiji tas-saħħa 

Or. en

Emenda 37

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa.

1. L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw l-
iżvilupp u t-tħaddim ta’ netwerk li 
jgħaqqad l-awtoritajiet nazzjonali jew il-
korpi responsabbli mill-evalwar tat-
teknoloġija tas-saħħa. L-Istati Membri 
għandhom jistabbilixxu sistema bbażata 
fuq il-prinċipji tal-governanza tajba 
inklużi t-trasparenza, l-oġġettività, il-
proċeduri ġusti, u l-parteċipazzjoni sħiħa 
tal-partijiet interessati tal-gruppi relevanti 
kollha, inklużi l-professjonisti tas-saħħa, 
il-pazjenti, ix-xjentisti u l-industrija, għat-
tħaddim tan-netwerk.

Or. en
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Emenda 38

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) jsib modi sostenibbli ta' kif ikunu 
bbilanċjati l-objettivi tal-aċċess għall-
mediċini, l-ippremjar għall-innovazzjoni u 
l-immaniġġjar tal-baġits tal-kura tas-
saħħa. 

Or. en

Emenda 39

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Or. en

Emenda 40

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Il-Kummissjoni għandha tippermetti li 
jingħaqdu man-netwerk biss dawk l-
awtoritajiet li jissodisfaw il-prinċipji tal-
governanza tajba kif iddefinit fil-
paragrafu 1.
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Or. en

Emenda 41

Proposta għal direttiva
Artikolu 20 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-Kummissjoni għandha fi żmien ħames 
snin wara d-data msemmija fl-
Artikolu 22(1) tfassal rapport dwar l-
operazzjoni ta' din id-Direttiva u tibgħatha 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Il-Kummissjoni għandha fi żmien ħames 
snin wara d-data msemmija fl-
Artikolu 22(1) tfassal rapport dwar l-
operazzjoni ta' din id-Direttiva, inkluża 
statistika dwar il-ħruġ u d-dħul ta' 
pazjenti li jirriżultaw minn din id-
Direttiva, u tibgħatha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill.

                        Or. en
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NOTA SPJEGATTIVA

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité”  Jean Giraudoux
  (L-ebda poeta ma qatt interpreta b'mod liberu n-natura kif avukat jinterpreta l-verità.)

Sens u Sensittività

Avukati jew politiċi. Għal dawn l-aħħar għaxar snin, sa mis-sentenza Kohll u Dekker tal-
1998 fil-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea (ECJ), l-avukati tal-Ewropa qed jiddeċiedu fuq politika 
dwar il-mobilità tal-pazjenti għax il-politikanti tal-Ewropa ma rnexxilhomx jagħmlu dan. Jekk 
aħna ma nagħmlu xejn, il-Qorti se tkompli tinterpreta t-Trattati fejn huma kkonċernati d-
drittijiet għall-mobilità tal-pazjenti. Huma jipprovdu ċ-ċarezza li aħna l-politiċi ma 
rnexxilniex nipprovdu. Jekk aħna kuntenti li nħallu t-tfassil tal-politika f'id l-avukati, allura 
m'għandna bżonn nagħmlu xejn - ħlief ovvjament naffaċċjaw ir-riżultati imprevedibbli li 
joħorġu minn din is-sitwazzjoni. Imma jekk nemmnu li dan huwa xogħlna, bħala politiċi eletti 
biex nagħtu ċertezza legali u politika, allura għandna bżonn nagħmlu dan mingħajr iktar 
dewmien. L-eletturi tagħna togħġobhom l-idea ta' mobilità tal-pazjenti bħala għażla; imma 
huma jridu u jippretendu li tkun immaniġġjata b'mod xieraq u jridu u jippretendu li jiġu 
offruti gwida tajba dwar il-politika u l-proċeduri. 

Il-proposta tal-Kummissjoni li ilha mistennija, wara l-maġġoranza assoluta fil-Parlament 
għar-Rapport dwar il-Mobilità tal-Pazjenti tagħna tal-2005 (A6-0129/2005), hija milqugħa 
tajjeb, inklużi d-dispożizzjonijiet immaġinattivi tagħha li jmorru lil hinn mis-sentenzi tal-ECJ 
dwar in-Netwerks ta' Referenza Ewropea għal mard iżjed rari. Madankollu għad hemm 
inċertezza f'ċertu oqsma li dan ir-Rapport ifittex li jiċċara u jindirizza.

Opportunità għall-Pazjenti. Aħna għandna nagħmluha ċara daqs il-kristall li din hija 
opportunità għall-pazjenti. Hija tiffoka fuq il-pazjenti; kwistjonijiet dwar il-mobilità tal-
professjonisti tas-saħħa u tas-servizzi tas-saħħa jkollhom jistennew għal darba oħra. 
Sfortunatament, l-istess għall-proposta bżonnjuża b'mod urġenti dwar is-sikurezza tal-
pazjenti. Din il-proposta, kif tagħmilha ċara, lanqas ma temenda jew tirranġa t-triq li tieħu s-
Sigurtà Soċjali, li tibqa' f'postha, għalkemm probabilment għandna bżonn ċarezza ikbar dwar 
meta kull waħda minn dawn tapplika. M'għandniex b'xi mod nagħmluha inqas ċara li din hija 
opportunità għall-pazjenti, ibbażata fuq il-bżonn u mhux fuq il-mezzi u fuq l-għażla infurmata 
u mhux fuq il-koazzjoni.

Sentenzi tal-Qorti.  Hija ugwalment ċara li aħna mhux qed nibdew niktbu fuq karta ġdida; 
dan mhuwiex iż-żmien għal abbozzar ta' sema blu. It-Trattati pprovdew lill-ECJ b'bażi legali 
għas-sentenzi tagħha u l-Qorti kitbet l-abbozz tagħha għal politika konsegwenti. Huma bdew 
proċess li għandu l-potenzjal li jagħti s-setgħa lill-pazjenti u jsaħħaħ is-saħħa taċ-ċittadini tal-
Ewropa. Fl-essenza oriġinali tiegħu tal-ECJ, dan ikkonferma li l-pazjenti li jaffaċċjaw 
dewmien żejjed għandhom id-dritt li jmorru fi Stat Membru ieħor għat-trattament u li 
jkollhom il-kont imħallas f'pajjiżhom minn dak li jagħti l-fondi għas-saħħa, sakemm 
japplikaw żewġ kundizzjonijiet :- it-trattament irid ikun normalment disponibbli f'pajjiżhom u 
l-ispiża trid tkun komparabbli. F'numru ta' sentenzi tal-ECJ ġie stabbilit li m'għandu jkun 
hemm l-ebda rekwiżit mill-pazjent biex ifittex approvazzjoni minn qabel għal trattament 
mhux fl-isptar jew benefiċċji oħra tas-saħħa, bħal ma huma n-nuċċalijiet oriġinali jew l-
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ortodonzja. Madankollu dan jippermetti l-possibilità ta' xi forma ta' awtorizzazzjoni jew 
notifika minn qabel, meta jkun ikkonċernat it-trattament tal-pazjenti miżmuma l-isptar, jekk 
pajjiżhom ('l-Istat Membru ta' Affiljazzjoni') jkun jista' juri li, mingħajr din, ibati l-maniġment 
tal-kura tas-saħħa għal pazjenti oħra. Is-sentenzi ma kinux daqshekk dwar il-proċess ta' 
awtorizzazzjoni imma dwar l-użu ta' dan il-proċess biex jiġu evitati jew imqiegħda ostakoli 
bla raġuni għad-dritt ta' persuna li ssiefer għat-trattament. Għal dik ir-raġuni, fejn il-pazjenti 
huma kkonċernati, aħna fittixna li nqiegħdu fis-seħħ sistema ta' awtorizzazzjoni minn qabel li 
jkollha impatt żgħir, imma twissija sensibbli minn qabel tal-ispejjeż eċċezzjonali, fejn huma 
kkonċernati l-maniġers tal-kura tas-saħħa.

Bżonnijiet u mhux Mezzi. Meta ngħidu l-politika għandha tkun dwar pazjenti bil-bżonnijiet, 
u mhux pazjenti bil-mezzi, għandna nagħmluha ċara li ma nixtiqux naraw pazjenti li jsiefru, 
filwaqt li jiggranfaw mal-flus jew mal-kard ta' kreditu biex iħallsu minn qabel għal trattament 
fl-isptarijiet li ħafna drabi jkun għali. Aħna għandna nwaqqfu sistema ta' rimbors direttament 
minn dak li jagħti l-fondi d-dar għar-riċeviment fl-isptar, jew permezz ta' Kamra tal-Ikklerjar 
Ċentrali biex jiġu mmaniġġjati l-kumplikazzjonijiet bejn il-fruntieri, bejn il-muniti tal-pajjiżi, 
u bejn is-sistemi (Beveridge/Bismark), jew permezz ta' sistema ta' 'voucher' bilaterali għall-
pazjent biex jieħu l-isptar u biex jiġi ggarantit il-pagament aħħari mill-Istat Membru ta'
Affiljazzjoni.

Kwalunkwe minn dawn l-għażliet jevita l-argumenti bejn il-pazjent u l-isptar rigward il-
pagament u l-għażla tal-aħħar tissimplifika wkoll il-kwistjonijiet bejn iż-żewġ Stati Membri 
rigward kwistjonijiet bħal ma huma r-rati tal-kambju. Kamra ta' Kumpens taf tieħu ż-żmien 
biex tiġi stabbilita u għalhekk, bħala mekkaniżmu addizzjonali u iktar mgħaġġel li għandu 
jitwaqqaf, aħna nissuġġerixxu li pazjent li jagħżel li juża proċess ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel stabbilit minn pajjiżu jew pajjiżha, għandu jirċievi 'voucher' biex jieħdu miegħu fl-isptar 
fejn se jkollu t-trattament, b'garanzija ta' pagament sa ammont speċifikat. B''voucher' bħal dan 
il-pazjent ma jkollux għalfejn iħallas huwa personali għat-trattament u l-isptar ikun garantit 
pagament minn pajjiż il-pazjent. Mingħajr 'voucher' bħal dan, u sakemm titwaqqaf Kamra ta' 
Kumpens Ċentrali, il-pazjent ikollu jħallas u jikklejmja lura.

Pakketti.  Il-mistoqsija li toħroġ hija dwar jekk is-sentenza tal-ECJ fir-rigward tal-ispiża 
tfissirx li Stat Membru ta' Affiljazzjoni jista' jkun responsabbli biss għall-ispiża attwali tat-
trattament. Pakkett tat-trattament, b'extras bħal ma huma l-konvalexxenza jew il-fisjoterapija, 
jista' jiġi offrut għal spiża totali li tkun inqas minn dak li jkollu jitħallas għat-trattament 
waħdu f'pajjiż il-pazjent. Jekk pakketti bħal dawn iġibu benefiċċju tas-saħħa miżjud lill-
pazjent, per eżempju billi ċ-ċans li wieħed jirkadi jsir inqas possibbli, dak għandu jkun ħaġa 
tajba u għandu jintlaqa', sakemm il-pakkett sħiħ ikun fil-limitu tal-ispiża li kien ikollha 
titħallas għat-trattament fil-pajjiż tal-pazjent. L-Istati Membri għandhom ikunu flessibbli 
kemm jista' jkun dwar dan.

'Intermedjarji tas-Saħħa'.  Huwa possibbli li naraw żieda fin-numru ta' każijiet fejn 
jitwaqqfu 'intermedjarji tas-saħħa' li jagħtu parir indipendenti lill-pazjenti dwar pakketti tat-
trattament u tal-kura, bl-istess mod kif intermedjarju tal-assikurazzjoni jfittex 'l hawn u 'l hinn 
f'isem il-klijenti tiegħu biex isib l-aħjar għażliet li jissodisfaw il-bżonnijiet tagħhom. B'mod 
ċar naraw li hija f'id kull Stat Membru li jiddeċiedi l-politika tiegħu f'dan il-qasam u kull Stat 
Membru daqt se jkollu wkoll jiddeċiedi jekk l-irwol jew it-taħriġ tal-intermedjarju tas-saħħa 
għandhomx bżonn jiġu rregolati jew awtoregolati b'ċertu mod. 
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Il-Ħlas tal-Bqija.  Huwa wkoll possibbli li, f'ċertu pajjiżi, l-għażla li wieħed imur barra minn 
pajjiżu se jkun possibbli biss jekk il-pazjent ikun lest li jħallas il-bqija tal-ammont imħallas 
mill-pajjiż tal-pazjent. M'hemm xejn intrinsikament ħażin f'dan. M'hemm xejn differenti minn 
pazjenti li jħallsu għal sodda komda fi sptar lokali jew għall-ġenituri li jħallsu għal 
edukazzjoni extra għal uliedhom fl-iskola. Imma din għandha tkun biss għażla. M'għandhiex 
titqiegħed pressjoni fuq il-pazjent biex iħallas iżjed u l-ebda sptar m'għandu jitlob iżjed flus 
minn barrani milli minn pazjent domestiku għall-istess trattament. 

Numri.  L-aspettattiva hija li m'għandniex naraw numru kbir ta' pazjenti li jfittxu l-użu ta' din 
it-triq. Ħafna nies jippreferu jkollhom it-trattament ħdejn darhom, fejn il-ħbieb u l-familja 
jkunu jistgħu jżuruhom. Jekk hemm bżonn huma jmorru xi mkien ieħor f'pajjiżhom – mhux l-
inqas minħabba l-lingwa. Jekk huma jiddeċiedu li jmorru barra minn pajjiżhom, probabilment 
huma jagħżlu l-ewwel l-arranġamenti mmaniġġjati diġà stabbiliti sew b'mod bilaterali jew 
trilaterali bejn Stati Membri, reġjuni jew bliet. Madankollu, jekk ikunu jridu iżjed flessibilità 
– jista' jkun minħabba familjari jew ħbieb f'parti oħra fl-UE, fejn jistgħu joqogħdu għall-
konvalexxenza wara t-trattament, jew minħabba li jkunu semgħu dwar tim partikolarment 
tajjeb ta' sptar jew dwar fornitur tal-kura tas-saħħa ieħor – allura huma jistgħu jagħżlu li 
jużaw din l-opportunità ta' Saħħa Bejn il-Fruntieri.

Ovvjament, jekk Stat Membru jixtieq jevita li ċ-ċittadini tiegħu jużaw din l-opportunità l-
ġdida u magħha l-ħruġ ta' riżorsi mill-pajjiż, huwa jkollu jgħolli l-istandards tiegħu tal-kura 
tas-saħħa u ż-żminijiet ta' stennija, sabiex ħadd ma jħoss il-bżonn li jitlaq xi mkien ieħor. Jekk 
jiġbed il-pazjenti minn barra – forsi minħabba l-fatt li l-kura u t-trattament tal-pajjiż huma 
irħas – huwa se jiġbed riżorsi fil-pajjiż, li jkunu jistgħu jiġu investiti fil-kura tas-saħħa għall-
benefiċċju tal-pazjenti kollha. Wara ħames snin għandna nirrevedu l-esperjenza tal-pazjenti 
ħerġin u deħlin biex naraw x'kien l-impatt u jekk għandniex bżonn nerħu jew nissikkaw il-
politika.

Informazzjoni.  L-informazzjoni se tkun importanti u kull Stat Membru huwa mistenni li 
jistabbilixxi ċentri tal-informazzjoni (punti ta' kuntatt nazzjonali), fejn il-pazjent u l-
konsulenti mediċi tiegħu jew tagħha jkunu jistgħu jiskopru x'hemm disponibbli, jekk il-kriterji 
tal-eliġibilità tapplikax, liema proċessi huma neċessarji, liema proċeduri ta' lmenti u appelli 
huma fis-seħħ u x'għajnuna teżisti dwar l-ispejjeż tal-ivvjaġġar. Il-kwistjoni sensittiva tal-
istandards tal-kura tas-saħħa hija wkoll relevanti f'dan il-kuntest. B'mod ċar, jekk Stat 
Membru jawtorizza, b'mod espliċitu jew impliċitu billi jiġu aċċettati s-sentenzi tal-ECJ, liċ-
ċittadini tiegħu li jmorru barra mill-pajjiż għat-trattament, huwa għandu d-dmir ta' kura għaċ-
ċittadini tiegħu. Huwa ċertament ikun irid ikollu assigurazzjonijiet reċiproċi dwar is-sikurezza 
tal-pazjent. Riskju għas-sikurezza tal-pazjent jaf jirriżulta mill-kwalità fqira tal-kura tas-
saħħa. L-Istati Membri huma responsabbli għall-għoti tal-kura tas-saħħa tagħhom u ħadd ma 
jissuġġerixxi li l-Unjoni Ewropea għandha tippreskrivi standards għal dan. Dak li l-Istat 
Membru tat-Trattament jista' u għandu jagħmel huwa li jiżgura li standards bħal dawn ikunu 
deskritti b'mod pubbliku. Id-dmir tal-Istat Membru ta' Affiljazzjoni huwa li jiżgura li ċ-
ċittadini tiegħu ikollhom aċċess għall-informazzjoni, sabiex jekk il-pazjenti jagħżlu li jmorru 
f'pajjiż ieħor, huma u l-konsulenti mediċi tagħhom ikunu jafu liema standards għandhom 
jistennew. Xejn iżjed; xejn inqas.

Preskrizzjonijiet.  Kwistjoni li toħroġ mill-proposta tikkonċerna r-rikonoxximent reċiproku 
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tal-preskrizzjonijiet. Huwa b'mod ċar mixtieq li spiżerija fil-pajjiż tal-pazjent għandha 
tirrikonoxxi u tieħu azzjoni dwar preskrizzjoni maħruġa minn tabib f'pajjiż ieħor. Dan ikollu 
bżonn ta' aċċess għal reġistru ta' tobba kwalifikati u li jkunu permessi jiktbu l-
preskrizzjonijiet. Il-problema madankollu tmur iżjed fil-fond. Hija rikonoxxuta b'mod 
wiesgħa li huma l-Istati Membri li jiddeċiedu liema mediċini jkunu disponibbli biss bi 
preskrizzjoni. Għalhekk, jekk pazjent imur barra minn pajjiżu u jingħata preskrizzjoni għal 
kors ta' mediċini li ma jkunux disponibbli f'pajjiżu, dak il-pazjent ikollu jew jinqeda b'dak li 
huwa disponibbli, jew ikollu jirritorna fil-pajjiż tat-trattament – jew, b'mod riskjuż, 
jakkwistahom permezz tal-internet. Tidher preferibbli li l-Istati Membri għandhom jaċċettaw, 
bħala parti minn lista supplimentari tal-preskrizzjoni, mediċini preskritti bħala parti minn 
trattament fil-kuntest tas-Saħħa Bejn il-Fruntieri. Din hija kwistjoni għall-Istati Membri, 
imma jekk ma tiġix trattata b'mod sensittiv u sensibbli, taf tkun is-sors ta' sfidi futuri għall-
ECJ.

Sens u Sensittività.  U fil-qosor, dak huwa dwar xiex inhu dan ir-Rapport: sens u sensittività; 
opportunità ġdida għall-pazjenti; waħda li biha l-Unjoni Ewropea tista' tiddikjara li kienet ta' 
benefiċċju għaċ-ċittadini; ċarezza u ċertezza legali; mhux li jissolvew l-inugwaljanzi tal-kura 
tas-saħħa mal-Ewropa kollha jew fi Stat Membru - dik hija mistoqsija li trid tintalab lill-
Ministri tal-Istati Membri rispettivi - imma l-ekwità u l-ugwaljanza tal-opportunitajiet; 
flessibilità u mhux burokrazija; ħerqa biex inħarsu lejn il-kwistjonijiet ta' 'kif għandna?' u 
mhux dawk ta' 'għaliex m'għandniex'. Ħaġa waħda hija diġà ċara: numri dejjem jikbru taċ-
ċittadini tagħna qed isiru konxju tal-imminenza ta' din l-opportunità tal-politika. Fl-aħħar jafu 
ma jużawhiex, imma jriduha tkun hemm. L-isfida għalina, fit-tliet istituzzjonijiet, hija li 
nwaqqfuha kemm jista' jkun malajr.
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