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Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) Matul l-aħħar 50 sena t-trapjant tal-
organi sar prassi stabbilita mad-dinja 
kollha, li āab miegħu benefiëëji immensi 
għal mijiet ta' eluf ta' pazjenti. L-uŜu ta' 
organi umani għat-trapjant Ŝdied 
regolarment matul l-aħħar Ŝewā deëennji. 
It-trapjant tal-organi issa sar it-trattament l-
aktar effettiv fl-infiq għall-insuffiëjenza 
renali fil-faŜi terminali, filwaqt li hu l-
uniku trattament disponibbli għal 
insuffiëjenza fl-organi fil-faŜi terminali 
bħalma huma l-fwied, il-pulmun u l-qalb. 

(1) Matul l-aħħar 50 sena t-trapjant tal-
organi sar prassi stabbilita mad-dinja 
kollha, li āab miegħu benefiëëji immensi 
għal mijiet ta' eluf ta' pazjenti. L-uŜu ta' 
organi umani għat-trapjant Ŝdied 
regolarment matul l-aħħar Ŝewā deëennji. 
It-trapjant tal-organi issa sar it-trattament 
bl-aħjar proporzjon ta’ riskju/benefiëëju 
għall-insuffiëjenza renali u pankreatika 
fil-faŜi terminali, filwaqt li hu l-uniku 
trattament disponibbli għal insuffiëjenza fl-
organi fil-faŜi terminali bħalma huma l-
fwied, il-pulmun, l-intestini u l-qalb. 

Āustifikazzjoni 

Jekk it-trapjanti tal-organi li huma fattibbli skont l-aħħar Ŝviluppi għandhom jiāu elenkati, hu 
importanti li jiāi Ŝgurat li l-lista tkun kemm jista’ jkun eŜawrenti.  
 

Emenda  2 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 2  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Madankollu r-riskji huma marbuta mal-
uŜu ta' organi fit-trapjant. L-uŜu 
terapewtiku estensiv tal-organi umani 
għad-domandi għal trapjant li l-kwalità u s-
sigurtà tagħhom trid tkun tali li 
timminimizza kwalunkwe riskji marbuta 
mat-traŜmissjoni tal-mard. 

(2) Madankollu r-riskji huma marbuta mal-
uŜu ta' organi fit-trapjant. L-uŜu 
terapewtiku estensiv tal-organi umani 
għad-domandi għal trapjant li l-kwalità u s-
sigurtà tagħhom trid tkun tali li 
timminimizza kwalunkwe riskji marbuta 
mat-traŜmissjoni tal-mard. Sistemi 
nazzjonali tat-trapjanti organizzati sew u 
l-uŜu tal-aqwa għarfien espert, 
teknoloāija u trattament mediku 
innovattiv disponibbli jistgħu jnaqqsu 
b’mod sinifikanti r-riskji assoëjati tal-
organi ttrapjantati għall-pazjenti. 

 

Āustifikazzjoni 

Il-problemi immunoloāiëi wara t-trapjant mhumiex l-aħjar eŜempju tal-benefiëëji potenzjali 
tad-Direttiva.  
 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 4  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(4) Kull sena jiāu skambjati organi bejn l-
Istati Membri. L-iskambju ta' organi huwa 
mod importanti ta' kif titkabbar il-āabra 
ta' organi disponibbli u biex jiāi Ŝgurat 
tqabbil aħjar bejn id-donatur u r-riëevitur u 
b'hekk tittejjeb il-kwalità tat-trapjant. Dan 
huwa partikolarment importanti għall-aqwa 
trattament ta' pazjenti speëifiëi bħal 
pazjenti li jirrikjedu trattamenti urāenti, 
pazjenti ipersensitizzati jew pazjenti 
pedjatriëi. Organi disponibbli għandhom 
ikunu jistgħu jaqsmu l-fruntieri mingħajr 
problemi u dewmien bla bŜonn. 

(4) Kull sena jiāu skambjati organi bejn l-
Istati Membri. L-iskambju ta' organi huwa 
mod importanti ta' kif jiāi Ŝgurat tqabbil 
aħjar bejn id-donatur u r-riëevitur u b'hekk 
tittejjeb il-kwalità tat-trapjant. Dan huwa 
partikolarment importanti għall-aqwa 
trattament ta' pazjenti speëifiëi bħal 
pazjenti li jirrikjedu trattamenti urāenti, 
pazjenti ipersensitizzati jew pazjenti 
pedjatriëi. Organi disponibbli għandhom 
ikunu jistgħu jaqsmu l-fruntieri mingħajr 
problemi u dewmien bla bŜonn. 
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Āustifikazzjoni 

It-tqabbil tad- donaturi u r-riëevituri hu r-raāuni ewlenija għall-ħolqien tal-organizzazzjonijiet 
Ewropej għall-iskambju tal-organi bħall-Scandinavtransplant jew Eurotransplant. Għalkemm 
dan il-mudell ta’ skambji pan-Ewropej hu wieħed effettiv, m'għandux l-għan li jestendi l-āabra 
ta' organi disponibbli. Sabiex dan iseħħ, jeħtieā li jiāu addottati strateāiji āodda kemm fil-livell 
nazzjonali u kemm f’dak Komunitarju.  
 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Għalhekk hemm bŜonn għal standards 
ta' kwalità u sikurezza għall-ksib, it-
trasport u l-uŜu ta' organi umani fil-livell 
Komunitarju. Dawn l-istandards 
jiffaëilitaw skambji ta' organi għall-
benefiëëju ta' eluf ta' pazjenti Ewropej li 
għandhom bŜonn din it-tip ta' terapija kull 
sena. Il-leāiŜlazzjoni Komunitarja għandha 
tiŜgura li l-organi umani jikkonformaw 
mal-istandards aëëettabbli ta' kwalità u 
sikurezza. Għalhekk standards bħal dawn 
se jgħinu biex jirrassiguraw lill-pubbliku li 
organi umani miksuba minn Stat Membru 
ieħor madankollu jgawdu l-istess garanziji 
ta' kwalità u sikurezza li jgawdu 
f'pajjiŜhom. 

(6) Għalhekk, filwaqt li jkun rispettat kif 
xieraq il-prinëipju ta' sussidjarjetà skont 
l-Artikolu 168(7) TFUE,hemm bŜonn 
ta’standards ta' kwalità u sikurezza għall-
ksib, it-trasport u l-uŜu ta' organi umani fil-
livell Komunitarju, . Dawn l-istandards 
jiffaëilitaw skambji ta' organi għall-
benefiëëju ta' eluf ta' pazjenti Ewropej li 
għandhom bŜonn din it-tip ta' terapija kull 
sena. Il-leāiŜlazzjoni Komunitarja għandha 
tiŜgura li l-organi umani jikkonformaw 
mal-istandards rikonoxxuti ta' kwalità u 
sikurezza. Għalhekk standards bħal dawn 
se jgħinu biex jirrassiguraw lill-pubbliku li 
organi umani miksuba minn Stat Membru 
ieħor madankollu jgawdu l-istess garanziji 
ta' kwalità u sikurezza li jgawdu 
f'pajjiŜhom. 

 

Āustifikazzjoni 

Art. 168 Abs. 7 AEUV bestimmt, dass bei der Tätigkeit der Union die Verantwortung der 
Mitgliedstaaten für die Festlegung ihrer Gesundheitspolitik sowie für die Organisation des 
Gesundheitswesend und die medizinische Versorgung gewahrt wird. Maßnahmen zur 
Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe lassen einzelstaatliche 
Regelungen über die Spende oder die medizinische Verwendung von Organen unberührt. Da 
sich die Begriffe Beschaffung und Spende teilweise überschneiden, ist der Hinweis auf das 
Subsidiaritätsprinzip unbedingt erforderlich. Nur anerkannte Qualitäts- und 
Sicherheitsstandards spiegeln den Stand der medizinischen Wissenschaft wider.  
 

Emenda  5 
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Proposta għal direttiva 

Premessa 6 a (ādida)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (6a) Skont l-Artikolu 168(7) tat-Trattat 
FUE, il-miŜuri adottati skont il-paragrafu 
4(a) ta’dak l-Artikolu ma jaffettwawx id-
dispoŜizzjonijiet nazzjonali dwar l-uŜu 
mediku tal-organi. Għalhekk l-att 
kirurāiku tat-trapjant innifsu ma jaqax fl-
ambitu ta’ din id-Direttiva. Madankollu, 
fid-dawl tal-objettiv ta' tnaqqis tar-riskji 
assoëjati tal-organi ttrapjantati, jeħtieā li 
jiāu inkluŜi f’din id-Direttiva ëerti 
dispoŜizzjonijiet li jittrattaw il-proëess tat-
trapjant u b’mod partikolari 
dispoŜizzjonijiet immirati biex jindirizzaw 
dawk is-sitwazzjonijiet mhux intenzjonati 
u mhux mistennija li jseħħu waqt it-
trapjant li jistgħu jaffettwaw il-kwalità u 
s-sikurezza tal-organi. 

 
 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 7  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(7) Sabiex jitnaqqsu r-riskji u jiāu 
mmassimizzati l-benefiëëji tal-proëess tat-
trapjant. L-Istati Membri hemm bŜonn li 
joperaw programm ta' kwalità nazzjonali 
effettiv. Dan il-programm għandu jkun 
implimentat u miŜmum matul il-katina 
kollha mid-donazzjoni sat-trapjant jew ir-
rimi, u għandu jkopri l-persunal u l-
organizzazzjoni, l-istabbiliment, it-tagħmir, 
il-materjali, id-dokumentazzjoni u Ŝ-
Ŝamma ta' reāistri involuti. Il-programm ta' 
kwalità nazzjonali għandu jinkludi verifika 
meta jkun hemm bŜonn. L-Istati Membri 
għandhom ikunu kapaëi jiddelegaw, 
permezz ta' ftehimiet bil-miktub, ir-
responsabilità għal partijiet ta' dan il-
programm għal organizzazzjonijiet ta' 

(7) Sabiex jitnaqqsu r-riskji u jiāu 
mmassimizzati l-benefiëëji tal-proëess tat-
trapjant. L-Istati Membri hemm bŜonn li 
joperaw programm ta' kwalità nazzjonali 
effettiv, li jiŜgura li għandhom 
deskrizzjoni preëiŜa tad-donatur u tal-
organi. Dan il-programm għandu jkun 
implimentat u miŜmum matul il-katina 
kollha mid-donazzjoni sat-trapjant jew ir-
rimi, u għandu jkopri l-persunal u l-
organizzazzjoni, l-istabbiliment, it-tagħmir, 
il-materjali, id-dokumentazzjoni u Ŝ-
Ŝamma ta' reāistri involuti. Il-programm ta' 
kwalità nazzjonali għandu jinkludi verifika 
meta jkun hemm bŜonn. L-Istati Membri 
għandhom ikunu kapaëi jiddelegaw, 
permezz ta' ftehimiet bil-miktub, ir-
responsabilità għal partijiet ta' dan il-
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skambju ta' organi Ewropej. programm għal organizzazzjonijiet ta' 
skambju ta' organi Ewropej. 

 

Āustifikazzjoni 

M'hemmx bŜonn ta’ spjegazzjoni.  
 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-valutazzjoni ta' qabel it-trapjant ta' 
donaturi potenzjali hi parti essenzjali ta' 
trapjant tal-organi. Din il-valutazzjoni trid 
tipprovdi biŜŜejjed tagħrif għaë-ëentru tat-
trapjanti biex issir analiŜi sewwa tar-riskju 
mal-benefiëëju. Ir-riskji u l-karatteristiëi 
tal-organu jridu jiāu identifikati u 
ddokumentati biex jippermettu allokazzjoni 
lil riëevitur xieraq. Għandu jināabar tagħrif 
għall-karatterizzazzjoni sħiħa tal-organu u 
d-donaturi. 

(10) Il-valutazzjoni ta' qabel it-trapjant ta' 
donaturi potenzjali hi parti essenzjali ta' 
trapjant tal-organi. Din il-valutazzjoni trid 
tipprovdi biŜŜejjed tagħrif għaë-ëentru tat-
trapjanti biex issir analiŜi sewwa tar-riskju 
mal-benefiëëju. Ir-riskji u l-karatteristiëi 
tal-organu jridu jiāu identifikati u 
ddokumentati biex jippermettu allokazzjoni 
lil riëevitur xieraq. Għandu jināabar 
tagħrif mill-istorja klinika, l-eŜami fiŜiku 
u t-testijiet kumplementari għall-
karatterizzazzjoni sħiħa tal-organu u d-
donatur. Sabiex tinkiseb storja medika 
preëiŜa, affidabbli u oāāettiva, it-tim 
mediku għandu jintervista lid-donatur ħaj 
jew lill-familjari tad-donatur deëedut. 
Dan hu essenzjali peress li r-
restrizzjonijiet ta’ ħin tal-proëess 
ta’donazzjoni wara l-mewt inaqqsu l-
possibilità  tal-eskluŜjoni ta’ mard li 
jittieħed li jkun potenzjalment serju. 
Matul l-intervisti, it-tim għandu jinforma 
b’mod adegwat lil dawk li jiāu intervistati 
dwar ir-riskji u l-konsegwenzi tad-
donazzjoni u t-trapjant sabiex 
jagħmilhom konxji tal-importanza li t-tim 
mediku jingħata l-informazzjoni kollha 
rilevanti. 

 

Āustifikazzjoni 

L-importanza li tinkiseb storja medika adegwata għandha tiāi enfasizzata bħala punt essenzjali 
biex ikunu Ŝgurati l-kwalità u s-sikurezza tal-organi għat-trapjant. Għal dan il-għan għandu 
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jiddaħħal il-kunëett ta’ għarfien adegwat tad-donaturi/familjari sabiex jifhmu r-riskji potenzjali 
għar-riëevitur.  
 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 14  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(14) Persunal involut direttament fid-
donazzjoni, il-ksib, l-ittestjar, il-
preservazzjoni, it-trasport u t-trapjant ta' 
organi umani għandu jkun kwalifikat u 
mħarreā sew. 

(14) Persunal involut direttament fid-
donazzjoni, l-ittestjar, il-karatterizzazzjoni, 
il-ksib, il-preservazzjoni, it-trasport u t-
trapjant ta' organi umani għandu jkun 
kwalifikat  kif jixraq u kompetenti. 

 

Āustifikazzjoni 

Għandu jiāi ëëarat li dawn ir-rekwiŜiti japplikaw biss għall-persunal tal-kura tas-saħħa involut 
fil-proëess. It-talba għall-rekwiŜiti daqshekk stretti għal persunal ieħor jista’ jwassal għal telf 
mhux meħtieā ta’ organi. Il-passi huma ssuāāeriti biex jiāu mqiegħda fl-ordni skont il-prattika 
klinika u b’konsistenza mal-Artikolu 2 tad-Direttiva. Il-formulazzjoni l-ādida tiābor aħjar ir-
realtajiet tal-Istati Membri tal-UE u tiëëara li mhijiex maħsuba biex iŜŜid il-piŜijiet 
amministrattivi.  
 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Din id-Direttiva għandha tirrispetta d-
drittijiet fundamentali u tosserva l-prinëipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. B'konformità ma' dik il-karta u 
biex titqies, kif xieraq, il-Konvenzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-bijomediëina, 
programmi ta' trapjant tal-organi 
għandhom ikunu bbaŜati fuq il-prinëipji ta' 
donazzjoni volontarja u bla ħlas, l-
altruwiŜmu tad-donatur u s-solidarjetà bejn 
id-donatur u r-riëevitur filwaqt li tiāi 
Ŝgurata l-anonimità tad-donatur deëedut u 
r-riëevitur(i). 

(16) Sabiex tiāi Ŝgurata l-kwalità u s-
sikurezza tal-organi għat-trapjant, il-
programmi għat-trapjant tal-organi 
għandhom ikunu msejsa fuq il-prinëipji 
ta’ donazzjoni volontarja u bla ħlas. Dan 
hu aspett essenzjali, peress li l-vjolazzjoni 
ta’ dawn il-prinëipji tista’ tiāi assoëjata 
ma’ riskji inaëëettabbli u eŜiti foqra għar-
riëevituri u għad-donaturi ħajjin. Meta 
donazzjoni mhijiex volontarja u/jew 
taħseb għal gwadann finanzjarju, il-
kwalità tal-proëess tad-donazzjoni ma 
jistax jiāi ggarantit għalkollox, peress li t-
titjib tal-kwalità tal-ħajja jew li tiāi salvata 
l-ħajja ta’ persuna mhumiex l-objettiv 
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ewlieni jew l-uniku wieħed li għandu 
jintlaħaq. Anke jekk il-proëess jiāi 
Ŝviluppat skont standards ta’ kwalità 
adegwati, l-istorja klinika miksuba jew 
mid-donatur potenzjali ħaj jew mill-
familjari tad-donatur potenzjali deëedut 
tista’ ma tkunx preëiŜa biŜŜejjed fir-
rigward ta’ dawk il-kundizzjonijiet jew 
mard li huma potenzjalment traŜmessibbli 
mid-donaturi għar-riëevituri meta d-
donaturi jkunu qegħdin ifittxu gwadann 
finanzjarju jew huma soāāetti għal xi 
forma ta' āegħil. Dan ikun jirriŜulta fi  
problema ta’ sikurezza għar-riëevituri 
potenzjali peress li t-tim ikollu kapaëità 
limitata għat-twettiq ta’ analiŜi tar-riskju 
adegwata. 

 Din id-Direttiva għandha tirrispetta d-
drittijiet fundamentali u tosserva l-prinëipji 
rikonoxxuti b'mod partikolari mill-Karta 
tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 
Ewropea. B'konformità ma' dik il-karta u 
biex titqies, kif xieraq, il-Konvenzjoni tad-
drittijiet tal-bniedem u l-bijomediëina, 
programmi ta' trapjant tal-organi 
għandhom ikunu bbaŜati fuq il-prinëipji ta' 
donazzjoni volontarja u bla ħlas, l-
altruwiŜmu tad-donatur u s-solidarjetà bejn 
id-donatur u r-riëevitur filwaqt li jiāi 
Ŝgurat li jkun hemm fis-seħħ regoli ta' 
kunfidenzjalità u miŜuri ta' sigurtà stretti 
għall-protezzjoni tad-data personali tad-
donaturi u r-riëevituri. 

Āustifikazzjoni 

Il-kunëetti ta' 'traëëabilità' u 'identifikabilità' huma marbutin sew ma' xulxin: kull meta t-
traëëabilità tad-detenturi tal-materjali bijoloāiëi tkun possibbli, b'mod dirett jew indirett, dawn 
id-detenturi jistgħu jitqiesu bħala identifikabbli. Mil-lat tal-protezzjoni tad-data, it-traëëabilità 
u l-anonimità tad-data ma jistgħux jeŜistu fl-istess ħin minħabba li huma l-kuntrarju ta’ xulxin. 
Madankollu, il-proposta għadha tuŜa Ŝ-Ŝewā termini u għaldaqstant toħloq kontradizzjoni. Il-
premessa 16 għandha tkun aktar iffukata fuq it-tisħiħ tar-rabta bejn il-Kapitlu III (prinëipji li 
jirregolaw id-donazzjoni tal-organi) u l-kwalità u s-sikurezza ta’ organi maħsuba għal-
trapjant. 
 



 

 
 441.839/ 8 

 MT 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16a) L-awtoritajiet kompetenti 
għandhom jikkonsultaw l-Awtorità tal-
Protezzjoni tad-Data nazzjonali rigward l-
iŜvilupp ta’ qafas għat-trasferiment ta’ 
data dwar l-organi minn u lejn pajjiŜi 
terzi. Għandha tapplika proëedura 
speëifika għat-trasferiment ta’ data 
personali lejn pajjiŜi terzi kif stipulat fl-
Artikoli 25 u 26 tad-Direttiva 95/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward tal-ipproëessar ta’ 
data personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-data1. 

 
1ĀU L 281, 23.11.1995, p. 31. 

Āustifikazzjoni 

Proëedura speëifika għat-trasferiment ta' data personali ma' pajjiŜi terzi hija stabbilita fl-
Artikoli 25 u 26 tad-Direttiva 95/46/KE. L-Artikolu 21 jew il-Premessa 15 rilevanti tal-
proposta jistgħu jistipulaw li l-awtorità kompetenti għandha tikkonsulta l-Awtorità tal-
Protezzjoni tad-Data nazzjonali sabiex jiāi Ŝviluppat il-qafas meħtieā għal trasferiment, lejn u 
minn pajjiŜi terzi, ta’ data dwar l-organi li jkun sigur iŜda li jsir malajr u b’mod effiëjenti.  
 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 b (ādida)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16b) Bħala prinëipju āenerali, l-identità 
tar-riëevitur(i) m’għandhiex tiāi Ŝvelata 
lid-donatur jew lill-familja tiegħu/tagħha 
jew viëi-versa, mingħajr ħsara għall-
leāiŜlazzjoni fis-seħħ fl-Istati Membri, li, 
f’kundizzjonijiet speëifiëi, tista’ 
tippermetti d-disponibilità ta’ din l-
informazzjoni għad-donatur jew għall-
familji tad-donatur u tar-riëevituri tal-
organi bil-kunsens taŜ-Ŝewā naħat. 

 



 

 
 441.839/ 9 

 MT 

Āustifikazzjoni 

IŜ-Ŝamma tal-anonimità bejn id-donatur u r-riëevitur għall-ewwel inkluŜa fil-premessa 16 tal-
proposta oriāinali għandha tiāi spjegata aħjar f’premessa speëifika ādida. Din tiëëara li l-
prinëipju ta’ anonimità ma jirreferix għal proëedura li tiŜgura l-protezzjoni tad-data, peress li 
din tal-aħħar tmur kontra t-traëëabilità.  
 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 c (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (16c) Il-ālieda kontra t-traffikar tal-
organi ma għandhiex tibqa' r-
responsabbiltà tal-Unjoni Ewropea biss. 
L-Istati Membri wkoll għandhom jieħdu 
miŜuri għal dak il-għan, fosthom billi 
jnaqqsu d-domanda, jippromwovu d-
donazzjoni tal-organi b'mod iktar effikaëi, 
iŜommu leāiŜlazzjoni stretta fir-rigward 
tad-donaturi ħajjin, jiggarantixxu t-
trasparenza tar-reāistri nazzjonali u tal-
listi ta' stennija, jistabbilixxu r-
responsabbiltà āuridika tal-professjoni 
medika għar-rintraëëar tal-
irregolaritajiet, kif ukoll billi jaqsmu l-
informazzjoni. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-Artikolu 8 tad-Direttiva 95/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward ta’ l-ipproëessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta jipprojbixxi fil-prinëipju l-
ipproëessar ta' dejta li tikkonëerna s-saħħa. 
Hemm stipulati eŜenzjonijiet limitati għal 
dan il-prinëipju ta' projbizzjoni. Id-
Direttiva 95/46/KE titlob ukoll li l-
kontrollur jimplimenta miŜuri tekniëi u 

(17) L-Artikolu 8 tad-Direttiva 95/46/KE 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ 
individwi fir-rigward ta’ l-ipproëessar ta’ 
dejta personali u dwar il-moviment liberu 
ta’ dik id-dejta jipprojbixxi fil-prinëipju l-
ipproëessar ta' dejta li tikkonëerna s-saħħa. 
Hemm stipulati eŜenzjonijiet limitati għal 
din il-projbizzjoni. Id-Direttiva 95/46/KE 
titlob ukoll li l-kontrollur jimplimenta 
miŜuri tekniëi u organizzattivi xierqa biex 
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organizzattivi xierqa biex titħares id-dejta 
personali minn qerda aëëidentali jew 
illegali jew telf aëëidentali, alterazzjoni, 
Ŝvelar mhux awtorizzat jew aëëess u minn 
kull forom oħra ta' pproëessar illegali. 

titħares id-dejta personali minn qerda 
aëëidentali jew illegali jew telf aëëidentali, 
alterazzjoni, Ŝvelar mhux awtorizzat jew 
aëëess u minn kull forom oħra ta' 
pproëessar illegali. Skont dik id-Direttiva, 
għandhom jidħlu fis-seħħ regoli stretti ta’ 
kunfidenzjalità u miŜuri ta’ sigurtà għall-
protezzjoni tad-data personali tad-
donaturi u tar-riëevituri. Barra minn 
hekk, l-awtorità kompetenti tista’ wkoll 
tikkonsulta l-Awtorità tal-Protezzjoni tad-
Data nazzjonali rigward l-iŜvilupp ta’ 
qafas għat-trasferiment ta’ data dwar l-
organi minn u lejn pajjiŜi terzi. 

 

Āustifikazzjoni 

Għandhom jitfasslu regoli ta’ kunfidenzjalità u miŜuri ta’ sigurtà għall-ħarsien tad-data 
personali tad-donaturi u tar-riëevituri. Qegħdin nagħmlu din ir-referenza skont din il-premessa 
li tistabbilixxi b’mod ëar l-obbligu ta’ konformità mar-rekwiŜiti stipulati fid-Direttiva 
95/46/KE.  
 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandu jkollhom rwol ewlieni 
biex jiŜguraw l-kwalità u s-sikurezza tal-
organi matul il-katina kollha mid-
donazzjoni sat-trapjant. Kif enfasizzat mir-
Rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri 
lill-Istati Membri dwar l-isfond, il-
funzjonijiet u r-responsabilitajiet ta' 
Organizzazzjoni Nazzjonali tat-Trapjanti 
(NTO) tal-Kunsill tal-Ewropa, ikun aħjar li 
jkun hemm entità waħda li tkun 
rikonoxxuta uffiëjalment u li ma tagħmilx 
qligħ b'responsabilità kumplessiva għad-
donazzjoni, l-allokazzjoni, it-traëëabilità u 
r-responsabilità. Madankollu, speëjalment 
skont it-tqassim mill-ādid tal-kompetenzi fi 
ħdan l-Istati Membri, kumbinazzjoni ta' 
entitajiet lokali, reājonali, nazzjonali u/jew 
internazzjonali jistgħu jaħdmu flimkien 

(19) L-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 
Membri għandu jkollhom rwol ewlieni 
biex jiŜguraw il-kwalità u s-sikurezza tal-
organi matul il-katina kollha mid-
donazzjoni sat-trapjant u matul il-perjodu 
sħiħ ta’ rkupru tal-pazjent, abbaŜi tal-
aqwa prattika medika fit-trattament ta’ 
wara t-trapjant. Kif enfasizzat mir-
Rakkomandazzjoni tal-Kumitat tal-Ministri 
lill-Istati Membri dwar l-isfond, il-
funzjonijiet u r-responsabilitajiet ta' 
Organizzazzjoni Nazzjonali tat-Trapjanti 
(NTO) tal-Kunsill tal-Ewropa, ikun aħjar li 
jkun hemm entità waħda li tkun 
rikonoxxuta uffiëjalment u li ma tagħmilx 
qligħ b'responsabilità kumplessiva għad-
donazzjoni, l-allokazzjoni, it-traëëabilità u 
r-responsabilità. Madankollu, speëjalment 
skont it-tqassim mill-ādid tal-kompetenzi fi 
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biex jikkoordinaw d-donazzjoni, l-
allokazzjoni u/jew it-trapjant, sakemm il-
qafas fis-seħħ jiŜgura responsabilità, 
kooperazzjoni u effiëjenza. 

ħdan l-Istati Membri, kumbinazzjoni ta' 
entitajiet lokali, reājonali, nazzjonali u/jew 
internazzjonali jistgħu jaħdmu flimkien 
biex jikkoordinaw d-donazzjoni, l-
allokazzjoni u/jew it-trapjant, sakemm il-
qafas fis-seħħ jiŜgura responsabilità, 
kooperazzjoni u effiëjenza. 

Āustifikazzjoni 

Il-proëess tat-trapjant ma jispiëëax meta l-pazjent ikun irëieva l-organu fl-operazzjoni tat-
trapjant. Il-perjodu ta’ rkupru, u t-trattament permezz ta’ terapiji kontra r-rifjut, huma 
importanti ħafna fid-determinazzjoni ta’ jekk l-organu ttrapjantat ikunx ta’ suëëess jew le 
għall-pazjent. Ma għandux jiāi ttraskurat dan il-fatt peress li għandu rwol kruëjali fis-suëëess 
tat-trapjant fil-pazjent u fl-aħħar jista' jtejjeb is-saħħa tiegħu. 
 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Il-miŜuri meħtieāa għall-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati skont id-
DeëiŜjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta’ Āunju 1999 li tipprovdi l-proëeduri 
għall-eŜerëizzju tas-setgħat ta' l-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni. 

(21) Il-miŜuri meħtieāa għall-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva 
għandhom ikunu adottati skont id-
DeëiŜjoni tal-Kunsill 1999/468/KE tat-
28 ta’ Āunju 1999 li tipprovdi l-proëeduri 
għall-eŜerëizzju tas-setgħat ta' l-
implimentazzjoni konferiti fuq il-
Kummissjoni. Rigward l-Artikolu 25, fil-
kaŜijiet kollha fejn jitqiesu miŜuri ta’ 
implimentazzjoni li jaffettwaw il-
protezzjoni tad-data u s-sigurtà, 
għandhom jiāu kkonsultati l-partijiet 
interessati rilevanti kollha, inkluŜ il-
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni 
tad-Data. 

Āustifikazzjoni 
Il-leāiŜlatur għandu jiŜgura li, rigward l-Artikolu 25, fil-kaŜijiet kollha fejn jitqiesu miŜuri ta’ 
implimentazzjoni li jaffettwaw il-protezzjoni tad-data u s-sigurtà, jiāu kkonsultati l-partijiet 
interessati rilevanti kollha, inkluŜ il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (il-
KEPD).  
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Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Premessa 22 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) B'mod partikolari, għandha tiāi 
konferita setgħa fuq il-Kummissjoni biex 
tistipula meta l-organi kkonëernati jridu 
jiāu skambjati bejn l-Istati Membri, il-
proëeduri għat-traŜmissjoni għal ëentri ta' 
trapjant ta' tagħrif dwar il-karatteristiëi tal-
organi, il-proëeduri meħtieāa biex tiāi 
Ŝgurata t-traëëabilità tal-organi, inkluŜi 
rekwiŜiti ta' ttikkettjar, u l-proëeduri għar-
rappurtar ta' ārajjiet jew reazzjonijiet 
avversi serji. Peress li dawn il-miŜuri 
huma ta' ambitu āenerali u huma 
maħsuba biex jemendaw elementi mhux 
essenzjali ta' din id-Direttiva, jew biex 
jissuplimentaw din id-Direttiva b'elementi 
āodda mhux essenzjali, iridu jkunu 
adottati skont il-proëedura regolatorja bi 
skrutinju stipulata fl-Artikolu 5a tad-
DeëiŜjoni 1999/468/KE. 

(22) Sabiex jintlaħqu l-objettivi ta’ din id-
Direttiva, għandha tiāi kkonferita fuq il-
Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti 
delegati skont l-Artikolu 290 tat-Trattat 
FUE dwar, meta l-organi kkonëernati jridu 
jiāu skambjati bejn l-Istati Membri, il-
proëeduri għat-traŜmissjoni għal ëentri ta' 
trapjant ta' tagħrif dwar il-karatteristiëi tad-
donatur u tal-organi, il-proëeduri meħtieāa 
biex tiāi Ŝgurata t-traëëabilità tal-organi, 
inkluŜi rekwiŜiti ta' ttikkettar, u l-proëeduri 
għar-rappurtar ta' ārajjiet jew reazzjonijiet 
avversi serji. 

Āustifikazzjoni 

Il-leāiŜlatur għandu jiŜgura li, rigward l-Artikolu 25, fil-kaŜijiet kollha fejn jitqiesu miŜuri ta’ 
implimentazzjoni li jaffettwaw il-protezzjoni tad-data u s-sigurtà, jiāu kkonsultati l-partijiet 
interessati rilevanti kollha, inkluŜ il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (il-
KEPD).  
 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 2 – paragrafu 2 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Din id-Direttiva ma għandhiex 
tipprevjeni lill-Istati Membri milli jŜommu 
jew jintroduëu miŜuri protettivi aktar 
iebsa, sakemm dawn ikunu jikkonformaw 
mad-dispoŜizzjonijiet tat-Trattat. 

 

Emenda  18 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt a  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) "awtorizzazzjoni" tfisser 
awtorizzazzjoni, akkreditazzjoni, 
desinjazzjoni jew liëenzjar, dipendenti 
mill-kunëetti uŜati minn kull Stat Membru; 

(a) "awtorizzazzjoni" tfisser 
akkreditazzjoni, awtorizzazzjoni, liëenzjar 
jew ëertifikazzjoni, dipendenti fuq l-
approëëi regolatorji uŜati minn kull Stat 
Membru; 

 

 

Āustifikazzjoni 

Il-formulazzjoni l-ādida hi bbaŜata fuq id-Direttiva dwar it-Tessuti 2004/23/KE u tkopri għadd 
ta’ approëëi regolatorji nazzjonali. 
 

Emenda 19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt a a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 aa) "awtorità kompetenti” tfisser awtorità, 
entità, organizzazzjoni jew istituzzjoni li 
ma taħdimx għall-profitt, kemm jekk 
pubblika jew privata, li tkun responsabbli 
għall-implimentazzjoni tad-
dispoŜizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. 

 
 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt c  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) "donatur" ifisser kull sors uman ta' 
organi, sew jekk ħaj u sew jekk deëedut; 

(c) "donatur” tfisser  persuna li tagħmel 
donazzjoni ta’ organu wieħed jew ta’ 
diversi organi, sew jekk id-donazzjoni 
isseħħ tul il-ħajja ta’ dik il-persuna u sew 
jekk wara l-mewt; 
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Āustifikazzjoni 

Hu importanti li jiāi ëëarat li dak li hu ewlieni hu l-mument tad-donazzjoni u mhux jekk fil-
mument ta' irkupru d-donatur mietx jew le. Donatur ħaj jista’ jmut wara d-donazzjoni ta’ 
organu iŜda dan ma jagħmlux donatur deëedut.  
 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt d  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) "donazzjoni" tfisser l-għoti ta' organi 
umani għal trapjant; 

(d) “donazzjoni” tfisser il-provvista ta' 
organi umani maħsuba għal 
applikazzjonijiet umani; 

 

Āustifikazzjoni 

Il-formulazzjoni proposta tiddefinixxi t-terminu “donazzjoni” mingħajr ripetizzjoni.  
 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt e  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) "karatterizzazzjoni tad-donatur" tfisser 
il-ābir ta' tagħrif rilevanti dwar il-
karatteristiëi tad-donatur meħtieāa biex 
issir stima xierqa tar-riskju sabiex jiāu 
mminimizzati r-riskji għar-riëevitur u biex 
tiāi ottimizzata l-allokazzjoni tal-organi; 

(e) "karatterizzazzjoni tad-donatur" tfisser 
il-ābir ta' tagħrif rilevanti dwar il-
karatteristiëi tad-donatur meħtieāa biex 
issir valutazzjoni ta' kemm hu/hi adatt(a), 
biex issir stima xierqa tar-riskju u jiāu 
mminimizzati r-riskji għar-riëevitur, u biex 
tiāi Ŝgurata l-allokazzjoni effettiva tal-
organi; 

 

Āustifikazzjoni 

Din il-formulazzjoni l-ādida tirrifletti aħjar l-għanijiet tal-karatterizzazzjoni tad-donatur.  
 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt f  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(f) "organizzazzjoni Ewropea tal-iskambju 
tal-organi" tfisser organizzazzjoni li ma 
tagħmilx qligħ, pubblika jew privata, 
iddedikata b'mod speëjali għall-iskambju 
transkonfinali tal-organi; il-pajjiŜi membri 
ta' organizzazzjoni ta' din ix-xorta huma 
fil-parti l-kbira tagħhom Stati Membri tal-
Komunità; 

(f) "organizzazzjoni Ewropea tal-iskambju 
tal-organi" tfisser organizzazzjoni li ma 
tagħmilx qligħ, pubblika jew privata, 
iddedikata għall-iskambju nazzjonali jew 
transkonfinali tal-organi;  il-pajjiŜi membri 
ta' organizzazzjoni ta' din ix-xorta huma 
fil-parti l-kbira tagħhom Stati Membri tal-
Komunità; 

 

Āustifikazzjoni 

L-organizzazzjonijiet Ewropej tal-iskambju tal-organi kollha jimmaniāājaw skambji ta’ organi 
fit-territorju tal-Istat Membru tagħhom u bejn il-pajjiŜi.  
 
Emenda 24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt g  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(g) "organu" jfisser parti differenzjata u 
vitali ta' āisem il-bniedem, magħmul minn 
tessuti differenti, li jŜomm l-istruttura, il-
vaskularizzazzjoni u l-kapaëità tiegħu biex 
jiŜviluppa funzjonijiet fiŜjoloāiëi b'livell 
importanti ta' awtonomija; 

(g) "organu" jfisser kemm parti 
differenzjata u vitali ta' āisem il-bniedem, 
magħmul minn tessuti differenti, li jŜomm 
l-istruttura, il-vaskularizzazzjoni u l-
kapaëità tiegħu biex jiŜviluppa funzjonijiet 
fiŜjoloāiëi b'livell importanti ta' 
awtonomija;  anke parti minn organu 
titqies li taqa’ fl-ambitu ta’ din id-
definizzjoni jekk il-funzjoni tagħha ser 
tintuŜa għall-istess skop bħall-organu 
sħiħ fil-āisem tal-bniedem, biŜ-Ŝamma tar-
rekwiŜiti ta’ struttura u 
vaskularizzazzjoni; 

 
 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt h  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(h) "karatterizzazzjoni tal-organu" tfisser 
il-ābir ta' tagħrif rilevanti dwar il-

(h) "karatterizzazzjoni tal-organu" tfisser 
il-ābir ta' tagħrif rilevanti dwar il-
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karatteristiëi tal-organu meħtieāa biex issir 
stima xierqa tar-riskju sabiex jiāu 
mminimizzati r-riskji għar-riëevitur u biex 
tiāi ottimizzata l-allokazzjoni tal-organi; 

karatteristiëi tal-organu meħtieāa biex issir 
valutazzjoni ta’ kemm hu adattat, biex 
issir stima xierqa tar-riskju u sabiex jiāu 
mminimizzati r-riskji għar-riëevitur, u biex 
tiāi Ŝgurata l-allokazzjoni effettiva tal-
organi; 

 

Āustifikazzjoni 

Din il-formulazzjoni l-ādida tirrifletti aħjar l-għanijiet tal-karatterizzazzjoni tad-donatur.  
 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt i  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) "ksib" ifisser proëess li l-organi 
mogħtija jsiru disponibbli bih; 

(i) "ksib" ifisser proëess ikkoordinat li l-
organi mogħtija jsiru disponibbli bih; 

 

Āustifikazzjoni 

Il-proëess ta’ ksib għandu jkun koordinat b'mod adegwat.  
 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt i a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 ia) ”It-tpoāāija għad-dispoŜizzjoni” tfisser 
il-preparazzjoni, il-manipulazzjoni, il-
preservazzjoni, l-ippakkjar u t-trasport tal-
organi umani;  

 

Āustifikazzjoni 
Filwaqt li d-Direttiva dwar it-Tessuti 2004/23/EG tiddefinixxi t-termini ta’ “ksib”, 
“ipproëessar” u “preservazzjoni”, il-proposta għal Direttiva li qed tiāi riveduta tiddefinixxi 
biss it-termini “ksib” u “preservazzjoni”. Dan ifisser li stadji intermedjarji ewlenin, bħall-
preparazzjoni, il-manipulazzjoni, l-ippakkjar u t-trasport tal-organi umani mhumiex definiti u 
għalhekk għadhom bla regolamentazzjoni.  
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Emenda  28 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt j  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(j) "organizzazzjoni ta' ksib" tfisser 
stabbiliment tal-kura tas-saħħa, tim jew 
unità ta' sptar jew entità oħra li tkun 
awtorizzata mill-awtorità kompetenti biex 
tikseb organi umani; 

(j) “organizzazzjoni ta’ ksib” tfisser entità, 
organizzazzjoni jew istituzzjoni pubblika 
jew privata mingħajr qligħ involuta b’mod 
partikolari fil-proëess ikkoordinat li bih 
jinkisbu u jsiru disponibbli organi umani; 

 

Āustifikazzjoni 

Fid-definizzjoni tal-kontenut regulatorja tad-Direttiva, hu importanti li jiāi kkunsidrat il-
prinëipju ta’ sussidjarjetà skont l-Artikolu 168(7) TFUE (li qabel kien l-Artikolu 152(5) TKE). 
Fil-verità, il-premessa (19) tagħmel dan parzjalment. Id-definizzjonijiet tal-Artikolu 3 tal-
proposta għal Direttiva għandhom jikkonformaw ma’ dan l-approëë. DispoŜizzjonijiet oħrajn, 
pereŜempju l-Artikolu 18, għandhom jiāu amendati kif xieraq.  

Emenda  29 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt k  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(k) "preservazzjoni" tfisser l-uŜu ta' aāenti 
kimiëi, alterazzjonijiet fil-kundizzjonijiet 
tal-ambjent jew mezzi oħra matul l-
ipproëessar biex jiāi prevenut jew ritardat 
id-deterjorament bijoloāiku jew fiŜiku tal-
organi umani mill-ksib sat-trapjant; 

(k) "preservazzjoni" tfisser l-uŜu ta' aāenti 
kimiëi, alterazzjonijiet fil-kundizzjonijiet 
tal-ambjent jew mezzi oħra, filwaqt li 
jagħmlu disponibbli organi umani, biex 
jiāi prevenut jew ritardat id-deterjorament 
bijoloāiku jew fiŜiku ta’ dawn mill-ksib 
sat-trapjant; 

 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tikkonforma t-test mad-definizzjoni miŜjuda tal-“isforz biex jagħmlu disponibbli” 
(ara l-emenda għall-Artikolu 3(i)). 

Emenda  30 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt m  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(m) "avveniment avvers serju" jfisser (m) "avveniment avvers serju" tfisser 
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kwalunkwe okkorrenza mhux mistennija fi 
kwalunkwe stadju tal-katina mid-
donazzjoni sat-trapjant li jista' jwassal 
għat-traŜmissjoni ta' mard li jittieħed, għal 
mewt jew theddid għall-ħajja, 
diŜabilitazzjoni jew kundizzjonijiet ta' 
inkapaëitazzjoni għal pazjenti jew li 
jwassal għal jew itawwal ospitalizzazzjoni 
jew morbidità; 

kwalunkwe okkorrenza mhux mixtieqa u 
mhux mistennija marbuta mal-ksib, il-
preservazzjoni u meta l-organi jsiru 
disponibilità li tista’ twassal għat-
traŜmissjoni ta' mard li jittieħed, għall- 
mewt jew għall-kundizzjoni ta’ theddid 
għall-ħajja jew għad-diŜabilitazzjoni tad-
donaturi jew riëevituri, li tista’ teħtieā 
kura fl-isptar jew tikkawŜa marda oħra, 
sakemm ma tkunx kwistjoni ta’ effetti 
sekondarji ta’ soppressjoni immunitarja; 

 

Āustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta’ avveniment avvers serju mhux mistenni tant hi wiesgħa li inevitabilment 
twassal għal numru kbir ta’ rapporti li ma jkollhomx x’jaqsmu mal-istandards ta’ kwalità u 
skurezza li jkunu qegħdin jiāu reāistrati. Għalhekk għandha tkun ftit aktar restrittiva kif propost 
aktar ‘il fuq.  
 

Emenda  31 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt n  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(n) "reazzjoni avversa serja" tfisser 
reazzjoni mhux intenzjonata, inkuŜ mard li 
jittieħed, fid-donatur jew ir-riëevitur 
marbut ma' kwalunkwe stadju tal-katina 
mid-donazzjoni għat-trapjant li jkun fatali, 
ta' theddida għall-ħajja, diŜabilitazzjoni, 
inkapaëitazzjoni jew li jwassal għal jew 
itawwal ospitalizzazzjoni jew morbidità; 

(n) "reazzjoni avversa serja" tfisser 
reazzjoni serja mhux intenzjonata jew 
mhux mistennija, inkuŜ mard li jittieħed, 
fid-donatur jew ir-riëevitur marbut mad-
donazzjoni, il-ksib, il-preservazzjoni, l-
isforz biex l-organu jsir  disponibbli jew 
it-trapjant ta’ organu, li jkun fatali, ta' 
theddida għall-ħajja, ta’ diŜabilitazzjoni, 
ta’ inkapaëitazzjoni jew li jwassal għal 
ospitalizzazzjoni jew morbidità mhux 
mistennija; l-effetti sekondarji ta’ 
soppressjoni immunitarja huma eskluŜi 
minn din id-definizzjoni; 

 

Āustifikazzjoni 

Id-definizzjoni ta’ reazzjoni avversa serja tant hi wiesgħa li inevitabilment twassal għal numru 
kbir ta’ rapporti li ma għandhomx x’jaqsmu mal-istandards ta’ kwalità u skurezza li jkunu 
qegħdin jiāu reāistrati. Għalhekk għandha tkun ftit aktar restrittiva kif propost aktar ‘il fuq.  
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Emenda  32 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt p  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(p) "trapjant" ifisser il-proëess ta' ritorn ta' 
ëerti funzjonijiet tal-āisem tal-bniedem 
billi jiāu trasferiti organi ekwivalenti lir-
riëevitur; 

(p) "trapjant" tfisser il-proëess ta' ritorn ta' 
ëerti funzjonijiet tal-āisem tal-bniedem 
billi jiāu trasferiti organi umani lir-
riëevitur; 

 

Āustifikazzjoni 

Kjarifika tat-tifsira ta’ 'trapjant'. 
 

Emenda  33 

Proposta għal direttiva 

Kapitolu II - titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

IL-KWALITÀ U S-SIKUREZZA TAL-
ORGANI 

Qafas għall-kwalità u s-sikurezza tal-
organi 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 - titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Programmi nazzjonali ta' kwalità  Qafas għall-programmi nazzjonali tal-
kwalità u s-sikurezza 

 (Din l-emenda tapplika fit-test kollu kemm 
hu) 
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Emenda  35 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 - paragrafu 2 - punt - a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (-a) proëeduri operattivi standard għall-
identifikazzjoni u r-riferiment ta’ donaturi 
potenzjali; 

Āustifikazzjoni 

L-identifikazzjoni ta’ donaturi potenzjali f’unitajiet tal-kura intensiva u r-riferiment tagħhom 
huwa prerekwiŜit indispensabbli għall-attivitajiet kollha tad-donazzjoni tal-organi. Bosta studji 
juru li potenzjalment hemm bejn 40 u 50 donatur għal kull miljun ruħ f’kull Stat Membru. Dan 
ifisser li kull Stat Membru jista’ jŜid ir-rata tiegħu tad-donazzjoni tal-organi billi jistabbilixxi 
analiŜi sistematika tal-potenzjal eŜistenti ta’ donaturi fl-isptarijiet donaturi kollha, li wara jkun 
jista' jitkejjel, sabiex ikun Ŝgurat li l-potenzjal ta' donaturi jintuŜa kollu. 
 

Emenda  36 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt b  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) proëeduri operattivi standard għall-
verifika tad-dettalji tad-donatur jew il-
kunsens tal-familja tad-donatur jew l-
awtorizzazzjoni skont ir-regoli nazzjonali; 

(b) proëeduri operattivi standard għall-
verifika tad-dettalji tal-kunsens, jew tal-
assenza ta' kull oāāezzjoni mid-donatur 
jew mill-familja tad-donatur skont ir-regoli 
nazzjonali; 

 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tikkunsidra l-karattru “nonparteëipattiv” tal-kunsens li japplika f’ħafna mill-
Istati Membri.  
 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) regoli għat-trasportazzjoni ta' organi 
umani skont l-Artikolu 8. 

(e) proëeduri għat-trasportazzjoni ta' 
organi umani skont l-Artikolu 8. 
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Āustifikazzjoni 

Din l-istruttura l-ādida, appoāājata bis-saħħa mill-Istati Membri, tgħin għal għarfien aħjar tal-
elementi essenzjali tal-qafas għall-kwalità u s-sikurezza. Aktar dettalji dwar l-elementi 
differenti huma mogħtija fl-artikoli korrispondenti.  
 

Emenda  38 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt e a – e d (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ea) proëeduri għall-iŜgurar tat-
traëëabilità, li jiggarantixxu l-konformità 
mar-rekwiŜiti legali dwar il-protezzjoni 
tad-data personali u l-kunfidenzjalità. 
Tali proëeduri għandhom jinkludu r-
responsabilitajiet tal-organizzazzjonijiet 
ta' ksib u taë- ëentri ta' trapjant fir-
rigward tat-traëëabilità. 

 (eb) proëeduri għar-rappurtar preëiŜ, 
rapidu u verifikabbli ta’ avvenimenti u 
reazzjonijiet avversi serji skont l-Artikolu 
11(1), inkluŜ ir-responsabilitajiet tal-
organizzazzjonijiet ta' ksib u taë-ëentri ta’ 
trapjant fir-rigward ta' dan ir-rappurtar; 

 (ec) proëeduri għall-immaniāājar ta’ 
avvenimenti u reazzjonijiet avversi serji 
msemmija fl-Artikolu 11(2), inkluŜ ir-
responsabilitajiet tal-organizzazzjonijiet 
ta' ksib u taë-ëentri ta’ trapjant fir-
rigward ta' dan l-immaniāājar. 

 (ed) proëeduri operattivi standard għar-
rintraëëar u l-limitazzjoni tar-riskji ta' 
attivitajiet illegali u li jmorru kontra l-
etika, partikolarment fir-rigward ta’ 
deëiŜjonijiet għall-ksib u t-trapjant ta' 
organi. 

 

Āustifikazzjoni 

Din l-istruttura l-ādida, appoāājata bis-saħħa mill-Istati Membri, tgħin għal għarfien aħjar tal-
elementi essenzjali tal-qafas għall-kwalità u s-sikurezza. Aktar dettalji dwar l-elementi 
differenti huma mogħtija fl-artikoli korrispondenti.  
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Emenda  39 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – parti introduttorja  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Il-programmi nazzjonali ta' kwalità 
għandhom 

3. Il-qafas għall-kwalità u s-sikurezza tal-
organi għandu jiŜgura li l-persunal għall-
kura tas-saħħa involut f’kull stadju tal-
katina mid-donazzjoni sat-trapjant jew 
rimi jkollu l-kwalifiki u l-kompetenzi 
adegwati, u għandu jiŜviluppa programmi 
ta' taħriā speëifiëi għal dan il-persunal, u 
jistabbilixxi proëeduri operattivi standard 
għal: 

 

Āustifikazzjoni 

Din l-istruttura l-ādida, appoāājata bis-saħħa mill-Istati Membri, tgħin biex ikun hemm 
għarfien aħjar tal-elementi essenzjali tal-qafas ta’ kwalità u s-sikurezza. (a) u (b) iëëaqalqu 
(riformulati) għall-paragrafu 2. Il-"Kura tas-Sahha" āiet inkluŜa sabiex thalli barra lis-
sewwieqa, piloti eëë. involuti fil-process. L-inkluŜjoni tal-kelma “kompetenzi”tirrifletti aħjar ir-
realtajiet nazzjonali. Din għandha tiāi kkunsidrata għat-test kollu kemm tad-Direttiva. Qbil 
āenerali fuq iŜ-Ŝieda ta’ “dan it-tip ta’” bħala referenza għall-persunal tal-kura tas-saħħa. 
F’ħafna kaŜijjiet hu diffiëli ħafna li jiāu rikonxxuti l-istandards internazzjonali.  
 

Emenda  40 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt b - inëiŜ 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– seħja biex jiāi rritornati l-organi kif 
imsemmi fl-Artikolu 11(2), 

– il-āestjoni ta’ avvenimenti u 
reazzjonijiet avversi serji kif imsemmi fl-
Artikolu 11(2), 

Āustifikazzjoni 

Il-miŜuri li għandhom jiāu adottati waqt ārajja jew reazzjoni avversa serja ma jinkludux 
neëessarjament is-sejħa lura ta’ organi, kif definit f’din id-direttiva. Kultant, il-ārajjiet jew ir-
reazzjonijiet jitfaëëaw meta l-organu jkun diāà āie ttrapjantat u, f’dak il-kaŜ, probabilment it-
trapjantektomija għas-sejħa lura tal-organu ma tkunx l-iktar miŜura xierqa li tiāi adottata. 
Barra minn hekk, il-āestjoni ta’ problema partikolari tas-sikurezza tkun tinkludi wkoll ir-
reviŜjoni u l-valutazzjoni tal-proëeduri u r-riŜultati, sabiex jiāu inkluŜi miŜuri korrettivi jew 
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preventivi. 
 

Emenda  41 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 - paragrafu 3 - punt b - inëiŜ 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

–  ir-responsabilitajiet ta' 
organizzazzjonijiet ta' ksib u ëentri ta' 
trapjant fil-proëess ta' rappurtar. 

– ir-responsabilitajiet ta' 
organizzazzjonijiet ta' ksib u ëentri ta' 
trapjant fil-proëess ta' rappurtar u āestjoni. 

Āustifikazzjoni 

Meta sseħħ ārajja jew reazzjoni avversa serja, huwa obbligatorju li tiāi adottata serje ta’ 
miŜuri preventivi. Dawn il-miŜuri ma jinkludux neëessarjament is-sejħa lura tal-organu, kif 
definit f’din id-Direttiva. Xi drabi jiāru ārajjiet u reazzjonijiet avversi serji meta l-organu jkun 
diāà āie ttrapjantat u t-trapjantektomija (sejħa lura tal-organu) ma tkunx l-iktar miŜura xierqa 
li tiāi adottata. 
 

Emenda  42 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt b a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) jawtorizzaw, f’emerāenzi ta’ theddida 
għall-ħajja, operazzjonijiet ta’ trapjant bl-
uŜu ta’ organu li mhux ottimu, wara 
konsultazzjoni bejn il-persunal tal-kura 
tas-saħħa u l-pazjent, jew il-familja tal-
pazjent jekk il-pazjent ma jistax jiddikjara 
l-għaŜla tiegħu. 

 
 

Emenda  43 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) jiāu stabbiliti l-kwalifiki meħtieāa mill-
persunal involut fl-istadji kollha tal-katina 
mid-donazzjoni sat-trapjant jew ir-rimi, u 

(c) jistabbilixxu l-kwalifiki u l-kompetenzi 
meħtieāa għall-persunal tal-kura tas-
saħħa nvolut fl-istadji kollha tal-katina 
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jiŜviluppaw programmi ta' taħriā speëifiëi 
għall-persuna skont standards 
internazzjonali rikonoxxuti. 

mid-donazzjoni sat-trapjant jew ir-rimi, u 
jiŜviluppaw programmi ta' taħriā speëifiëi 
għal dan it-tip ta’ persunal skont standards 
internazzjonali rikonoxxuti 

 

Āustifikazzjoni 

L-inkluŜjoni tal-kelma “kompetenzi”tirrifletti aħjar ir-realtajiet nazzjonali.  
 

Emenda  44 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 3 – punt c a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jiddeterminaw l-istatus tal-
koordinaturi tat-trapjant mill-istadju tad-
donazzjoni tal-organi sal-istadju tal-
monitoraāā tar-riëevitur. 

 

Āustifikazzjoni 

Fil-Paragrafu 12 tar-riŜoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ April 2008, il-Parlament Ewropew enfasizza 
r-rwol ëentrali li għandhom il-koordinaturi tat-trapjant fl-identifikazzjoni attiva ta’ donaturi 
potenzjali. Għalhekk hu importanti li l-programmi ta’ kwalità nazzjonali msemmija fl-Artikolu 
4(3) għandhom jistipulaw il-ħolqien tal-istatus ta’ koordinatur tat-trapjant.  
 

Emenda  45 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 1  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
ksib iseħħ f'organizzazzjonijiet ta' ksib li 
jikkonformaw mar-regoli stipulati f'din id-
Direttiva. 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
ksib tal-organi u l-isforz biex isiru 
disponibbli jsir f’entitajiet, 
organizzazzjonijiet jew istituzzjonijiet 
mingħajr qligħ li jkunu pubbliëi jew 
privati li jikkonformaw mar-regoli stipulati 
f'din id-Direttiva. 
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Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tikkonforma t-test mad-definizzjoni ta’ awtoritajiet u d-disponibilità tal-organi. 

 

Emenda  46 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 5 – paragrafu 2 – parti introduttorja  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-istruttura organizzattiva u l-
proëeduri operattivi ta' organizzazzjonijiet 
ta' ksib għandhom jinkludu:  

Imħassar 

(a) karta organizzattiva li tiddefinixxi 
kjarament id-deskrizzjonijiet tal-imjiieg, 
ir-responsabilità u r-relazzjonijiet ta' 
rappurtar; 

 

(b) proëeduri operattivi standard kif 
speëifikati fil-programmi ta' kwalità 
nazzjonali. 

 

 

Āustifikazzjoni 

Dawn id-dettalji preëiŜi ŜŜejjed m’għandhomx jiāu nkluŜi fit-test tad-Direttiva.  
 

Emenda  47 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 - paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
attivitajiet mediëi f'organizzazzjonijiet ta' 
ksib, bħall-għaŜla tad-donatur, qed isiru 
wara parir u bis-superviŜjoni ta' tabib kif 
definit fid-Direttiva 2005/36/KE. 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
attivitajiet mediëi f'organizzazzjonijiet ta' 
ksib, bħall-għaŜla u l-evalwazzjoni tad-
donatur, qed isiru wara parir u bis-
superviŜjoni ta' tabib kif definit fid-
Direttiva 2005/36/KE. 

 

Emenda  48 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 1  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
ksib isir f'faëilitajiet apposta, li jkunu 
ddesinjati, mibnija, miŜmuma u operati 
b'tali mod li jkunu konformi mar-rekwiŜiti 
stipulati f'din id-Direttiva u li jippermettu l-
minimizzazzjoni ta' kontaminazzjonijiet 
batteriëi jew ta' tipi oħra ta' organi umani 
miksuba skont l-aqwa prassi medika.  

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
d-donazzjoni ssir f'faëilitajiet adattati, li 
jkunu ddisinjati, mibnija, miŜmuma u 
operati b'tali mod li jkunu konformi mar-
rekwiŜiti stipulati f'din id-Direttiva u li 
jippermettu l-minimizzazzjoni ta' 
kontaminazzjonijiet batteriëi jew ta' tipi 
oħra ta' organi umani miksuba skont l-
aqwa prassi medika. Dawn il-faëilitajiet 
għandhom jikkonformaw mal-istandards 
tat-teatri tal-operazzjonijiet. 

 

Āustifikazzjoni 

Kjarifika.  
 

Emenda  49 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 – paragrafu 2 – subparagrafu 2  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Dawk il-faëilitajiet għandhom 
jikkonformaw mal-istandard normali għal 
teatri tal-operazzjonijiet, inkluŜ: 

Imħassar 

(a) Aëëess ristrett;  

(b) persunal li jkun liebes kif xieraq għal 
operazzjonijiet sterili, billi jilbes ingwanti, 
kpiepel u maskli sterili.  

 

 

Āustifikazzjoni 

Dawn id-dettalji m’għandhomx jiāu nkluŜi f’Direttiva Ewropea.  
 

Emenda  50 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt a  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) li l-organizzazzjonijiet, entitajiet jew (a) li l-organizzazzjoni involuta fit-trapjant 
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kumpaniji involuti fit-trapjant tal-organi 
għandhom proëeduri operattivi standard 
xierqa fis-seħħ biex jiŜguraw l-integrità 
tal-organu matul it-trasport u li l-ħin tat-
trasport ikun imminimizzat.  

tal-organi tiŜgura li t-trasportazzjoni tal-
organu tingħata attenzjoni xierqa;  

 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tfittex li tnaqqas il-burokrazija Ŝejda. L-iktar importanti hu li l-organu għandu 
jiāi ttrattat skont ir-regoli tul it-trasport.  
 

Emenda  51 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt b - inëiŜ 1  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– identifikazzjoni tal-organizzazzjoni ta' 
ksib, inkluŜ l-indirizz tagħha u n-numru 
tat-telefon; 

identifikazzjoni tal-organizzazzjoni ta' ksib 
u l-isptar tad-donatur, inkluŜ l-indirizz 
tagħha u n-numru tat-telefon; 

 

Āustifikazzjoni 

L-emenda proposta tikkunsidra r-rekwiti għall-kwalità u s-sikurezza u tindirizza r-rekwiŜiti 
speëifiëi marbutin mat-trapjant tal-organi. 
 

Emenda  52 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 - paragrafu 1 - punt b - inëiŜ 4 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

– il-kundizzjonijiet rakkomandati tat-
trasport, inkluŜi l-istruzzjonijiet biex il-
kontenitur jinŜamm f'ëerta temperatura u 
f'ëerta poŜizzjoni;  

- il-kundizzjonijiet rakkomandati tat-
trasport, inkluŜi l-istruzzjonijiet biex il-
kontenitur jinŜamm f'temperatura xierqa u 
f'poŜizzjoni xierqa;  

 

Emenda  53 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 9 – paragrafu 2  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità kompetenti għandha tindika 
fl-akkreditazzjoni, id-desinjazzjoni, l-
awtorizzazzjoni jew il-liëenzja liema 
attivitajiet jistgħu jsiru mië-ëentru ta' 
trapjant. 

2. L-awtorità kompetenti għandha tindika 
fl-akkreditazzjoni, id-desinjazzjoni, l-
awtorizzazzjoni jew il-liëenzja liema 
programmi jistgħu jsiru mië-ëentru ta' 
trapjant ikkonëernat. 

 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda hi maħsuba biex tirrifletti l-varjetà li teŜisti fost ië-ëentri ta' trapjant peress li 
uħud minnhom iwettqu kull tip ta' trapjant filwaqt li oħrajn għandhom approvazzjoni biss għal 
ëerti programmi ta' trapjant, pereŜempju għal trapjanti tal-kliewi iŜda mhux għal trapjanti tal-
qalb.  
 

Emenda  54 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 2  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw l-
implimentazzjoni ta’ sistema ta’ 
identifikazzjoni tad-donatur li tista' 
tidentifika kull donazzjoni u kull wieħed 
mill-organi assoëjati magħha. L-Istati 
Membri għandhom jiŜguraw li din is-
sistema ta' identifikazzjoni ta' donatur 
tkun imfassla u magħŜula skont l-għan 
tal-ābir, l-ipproëessar jew l-uŜu tal-ebda 
dejta personali jew l-inqas dejta personali 
possibbli. B'mod partikolari, għandu jsir 
uŜu mill-possibilitajiet ta' 
psewdonimizzazzjoni jew 
anonimizzazzjoni tal-individwi. 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw l-
implimentazzjoni ta’ sistema ta’ 
identifikazzjoni tad-donatur li tista' 
tidentifika kull donazzjoni u kull wieħed 
mill-organi assoëjati magħha. L-Istati 
Membri għandhom jiŜguraw li l-
kunfidenzjalità tad-data tal-pazjent hi 
rispettata skont ir-regoli nazzjonali. 

 

Āustifikazzjoni 

Dettaljata wisq peress li r-referenza għad-direttiva dwar il-ħarsien tad-data diāà āiet 
stabbilita.  
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Emenda  55 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 3 – punt b a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) L-aëëess għal sistemi li jippermettu l-
identifikazzjoni ta' donatur jew ta' 
riëevitur għandu jkun ristrett kemm jista' 
jkun. 

Āustifikazzjoni 

Jekk inqas nies ikollhom aëëess għad-data, jonqsu r-riskji ta' aëëess illeëitu ta' data sensittiva 
bħal din. 
 

Emenda  56 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. B'konformità mal-Artikolu 24, l-Istati 
Membri għandhom jistabbilixxu regoli 
dwar il-pieni applikabbli għal: 

(a) kull aëëess mhux awtorizzat għad-data 
jew għas-sistemi li jippermetti l-
identifikazzjoni tad-donaturi jew tar-
riëevituri; 

(b) kwalunkwe uŜu li jsir mis-sistemi jew 
mid-data li jippermetti l-identifikazzjoni 
tad-donaturi jew tar-riëevituri bil-għan li 
jiāu rintraëëati d-donaturi jew ir-
riëevituri għal skopijiet oħra li ma jkunux 
ta' natura medika meħtieāa. 

Āustifikazzjoni 

Il-penali huma meħtieāa biex iŜommu lin-nies milli jippruvaw juŜaw is-sistemi għal tiftix mhux 
awtorizzat. 
 
 

Emenda  57 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 11 – paragrafu 1  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
jkun hemm fis-seħħ sistema ta' rappurtar 
biex tirrapporta, tinvestiga, tirreāistra u 
tittraŜmetti informazzjoni rilevanti u 
neëessarja li jikkonëernaw ārajjiet u 
reazzjonijiet avversi serji li jistgħu 
jinfluwenzaw il-kwalità u s-sikurezza tal-
organi umani u li jistgħu jiāu attribwiti 
għall-ksib, l-ittestjar, u t-trasport ta' organi, 
kif ukoll kwalunkwe reazzjoni avversa 
serja osservata matul jew wara t-trapjant li 
tista’ tkun marbuta ma' dawk l-attivitajiet. 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
jkun hemm fis-seħħ sistema ta' rappurtar 
biex tirrapporta, tinvestiga, tirreāistra u 
tittraŜmetti informazzjoni rilevanti u 
neëessarja li jikkonëernaw ārajjiet u 
reazzjonijiet avversi serji li jistgħu 
jinfluwenzaw il-kwalità u s-sikurezza tal-
organi umani u li jistgħu jiāu attribwiti 
għall-ittestjar, il-karatterizzazzjoni, il-ksib, 
il-preservazzjoni u t-trasport ta' organi, kif 
ukoll kwalunkwe reazzjoni avversa serja 
osservata matul jew wara t-trapjant li tista’ 
tkun marbuta ma' dawk l-attivitajiet. 

 

Āustifikazzjoni 

Il-karatterizzazzjoni hi inkluŜa wkoll fl-ambitu tal-Artikolu 2(1). Il-ksib għandu jidħol wara l-
ittestjar sabiex jiāi segwit il-proëess kliniku.  
 

Emenda  58 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 12 a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 12a 

 Terzi Persuni 

 1. Organizzazzjonijiet ta’ ksib u ëentri ta’ 
trapjant jistgħu jikkonkludu ftehimiet bil-
miktub ma' terzi persuni għat-twettiq tal-
funzjonijiet tagħhom. 

 2. Jekk l-organizzazzjonijiet ta’ ksib u ë-
ëentri ta’ trapjant jidħlu fi ftehimiet bil-
miktub kif imsemmi f’paragrafu 1, huma 
għandhom: 

 (a) jivvalutaw u jagħŜlu terzi persuni 
skont l-abbilità tagħhom li jikkonformaw 
mal-istandards stipulati f'din id-Direttiva; 

 (b) iŜommu lista kompluta tal-ftehimiet 
imsemmija fil-paragrafu 1 li jkunu 
kkonkludew ma’ terzi persuni; 
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 (c) jispeëifikaw ir-responsabilità tat-terzi 
persuni u l-proëeduri ddetaljati; 

 (d) jipprovdu kopji ta’ ftehimiet ma’ terzi 
persuni fuq talba tal-Awtorità Kompetenti. 

 

((Dawn l-arranāamenti kienu previsti fid-Direttiva dwar it-Tessuti u ë-êelloli, ara l-Artikolu 24 
tad-Direttiva 2004/23/KE 

Āustifikazzjoni 

X’aktarx se jkun hemm attivitajiet li l-organizzazzjonijiet ta’ ksib jew ië-ëentri ta’ trapjant 
jeħtieāu ligħandhom jitwettqu minn terzi persuni jew issa jew fil-āejjieni, pereŜempju t-tħaddim 
tas-sistemi tal-IT.  Dan l-Artikolu għandu jiŜgura li dawn it-terzi persuni jikkonformaw mal-
istandards għall-kwalità u s-sikurezza stipulati f’din id-Direttiva.  
 

Emenda  59 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
d-donazzjonijiet ta' organi umani mingħand 
donaturi deëeduti jew ħajjin ikunu 
volontarji u bla ħlas. 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
d-donazzjonijiet ta' organi umani mingħand 
donaturi deëeduti jew ħajjin ikunu 
altruwistiëi, volontarji u bla ħlas. 

Āustifikazzjoni 

Id-donazzjoni tal-organi hija rigal ibbaŜat fuq is-solidarjetà u l-mogħdrija għal persuna oħra. 
Li ma jiāix impost li donazzjoni ta’ organu tkun altruwistika tfisser nuqqas ta’ apprezzament 
tar-rigal u d-dinjità tad-donatur mejjet jew ħaj. Il-Parlament Ewropew kien diāà għaraf dan ir-
rekwiŜit speëifiku fir-riŜoluzzjoni tiegħu tat-22 ta’ April 2008 (RiŜoluzzjoni dwar id-Donazzjoni 
u t-Trapjant tal-Organi (A6-0090/2008), paragrafu 22) u l-Kummissjoni adottatha fil-
paragrafu 23 tal-Memorandum Spjegattiv tagħha.  
 

Emenda 60 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 1 a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Din m’għandhiex twaqqaf lid-
donaturi ħajjin milli jirëievu kumpens, li 
għandu jkun limitat strettament biex 
jagħmel tajjeb għall-ispiŜa u l-
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inkonvenjent involut fid-donazzjoni.  

 F’dawn il-kaŜijiet, l-Istati Membri 
għandhom jiddefinixxu l-kundizzjonijiet li 
skonthom jista’ jingħata kumpens jew 
benefiëji għal donatur potenzjali. 

 
 

Emenda  61 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 3 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-Kummissjoni, f'kooperazzjoni mill-
qrib mal-Istati Membri, il-Parlament 
Ewropew u l-partijiet interessati rilevanti, 
għandha teŜamina l-possibilità ta' Ŝvilupp 
ta' sistema li biha r-rieda espressa taë-
ëittadini li jixtiequ jagħmlu donazzjoni 
tal-organi wara mewthom tkun 
ikkunsidrata fl-akbar għadd ta' Stati 
Membri possibbli. 

Āustifikazzjoni 

Hekk kif in-nies jgħixu, jivvjaāāaw u jaħdmu f'bosta pajjiŜi tal-Unjoni Ewropea, huma jmutu 
wkoll f'pajjiŜi oħra differenti minn dak li tiegħu jkunu ëittadini jew residenti. 
 

Emenda  62 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 3 b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3b. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
s-sistemi u r-reāistri fis-seħħ li jkunu 
faëilment aëëessibbli għall-iskopijiet ta' 
reāistrazzjoni tar-rieda tad-donaturi futuri 
u li l-awtoritajiet kompetenti jagħtu 
prijorità lir-rieda espressa mid-donatur 
fuq kwalunkwe rieda kuntrarja possibbli 
ta' konjuāi, familjari tal-ewwel livell, jew 
persuna oħra. 
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Āustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom ikunu mħeāāa jiŜguraw li jkun hemm fis-seħħ sistemi li 
jikkomunikaw ir-rieda li dak li jkun isir donatur u li din ir-rieda espressa għandha tiāi 
rispettata bħala prijorità. 
 

Emenda  63 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 3 c (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3c. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
l-organi jiāu allokati lir-riëevituri skont 
kriterji trasparenti, xjentifiëi u mingħajr 
diskriminazzjoni. 

Āustifikazzjoni 

Din ir-regola rigward l-allokazzjoni tal-organi tirriŜulta direttament mill-applikazzjoni tal-
prinëipji tal-ugwaljanza u l-āustizzja fl-allokazzjoni tar-riŜorsi tal-kura tas-saħħa.  
 

Emenda  64 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 3 d (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3d. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
l-organi ma jitneħħewx minn persuna 
mejta sakemm dik il-persuna tkun āiet 
iëëertifikata mejta skont il-liāi nazzjonali. 

Āustifikazzjoni 

It-talba għal ëertifikat tal-mewt rigward donatur mejjet qabel ma tiāi permessa t-tneħħija tal-
organi hija rekwiŜit mill-prinëipju tal-invjolabilità tal-ħajja umana u l-integrità fiŜika kif 
stipulat fl-Artikolu 16 tal-Protokoll Addizzjonali mal-Konvenzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u 
l-Bijomediëina, dwar it-Trapjant tal-Organi u t-Tessuti ta' Oriāini Umana.  
 

Emenda  65 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 3 e (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3e. L-Istati Membri għandhom 
jintensifikaw il-kooperazzjoni ta' 
bejniethom taħt l-awspiëji tal-Interpol u 
tal-Europol bil-għan li jindirizzaw il-
problema tat-traffikar tal-organi b'mod 
iktar effikaëi. 

 

Emenda  66 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 13 – paragrafu 3 f (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3f. Bil-għan li jnaqqsu kemm jista' jkun 
ir-riskju ta' traffikar tal-organi fl-Unjoni 
Ewropea, l-Istati Membri għandhom 
inaqqsu d-domanda, jippromwovu d-
donazzjoni ta' organi b'mod iktar effikaëi, 
iŜommu leāiŜlazzjoni stretta fir-rigward 
tad-donaturi ħajjin li ma jkunux 
familjari, jiggarantixxu t-trasparenza tar-
reāistri nazzjonali u tal-listi ta' stennija, 
jistabbilixxu r-responsabbiltà āuridika tal-
professjoni medika għar-rintraëëar tal-
irregolaritajiet kif ukoll jaqsmu l-
informazzjoni. 

 

Emenda  67 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-ksib għandu jsir biss wara li jiāu 
sodisfatti r-rekwiŜiti ta' awtorizzazzjoni jew 
kunsens kollha fis-seħħ fl-Istat Membru 
kkonëernat.  

Il-ksib għandu jsir biss wara li jiāu 
sodisfatti r-rekwiŜiti u l-ħtiāijiet kollha 
relatati mal-assenza ta' kwalunke 
oāāezzjoni marbutin mal-assenza ta’ kull 
objezzjoni għad-donazzjoni tal-organi fis-
seħħ fl-Istat Membru kkonëernat. 
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Āustifikazzjoni 

Ara l-emenda għall-Artikolu 4(2) dwar il-programmi nazzjonali ta’ kwalità.  
 

Emenda  68 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 14 – paragrafu 1 a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  Sabiex jinkisbu r-rekwiŜiti ta’ kwalità u 
sikurezza stipulati f’din id-Direttiva, l-
Istati Membri għandhom jagħmlu 
ħilithom biex jiksbu kull informazzjoni 
meħtieāa mid-donaturi ħajjin u 
jagħtuhom l-informazzjoni li jeħtieāu biex 
jifhmu l-konsegwenzi tad-donazzjoni. 
F’kaŜ ta’ donazzjoni deëeduta, l-Istati 
Membri għandhom jagħmlu ħilithom biex 
jiksbu din l-informazzjoni mill-familjari 
jew minn persuni oħra li qed jawtorizzaw 
id-donazzjoni. L-Istati Membri għandhom 
jgħarrfu wkoll lill-partijiet kollha li 
mingħandhom intalbet l-informazzjoni 
dwar l-importanza tat-traŜmissjoni mħaffa 
ta’ din l-informazzjoni. 

 

Āustifikazzjoni 

Naqblu mal-kunëett dwar il-ħtieāa tal-għoti ta' informazzjoni lid-donaturi (jew familjari) dwar 
il-proëess tad-donazzjoni u t-trapjant. Madankollu sabiex dan il-kunëett jibqa' taħt il-
kompetenzi tal-UE stipulati bl-Artikolu 168 tat-TFUE, qed jiāi suāāerit iffukar fuq ir-riskji 
għar-riëevituri b'riŜultat tal-kwalità u s-sikurezza tal-organi. Peress li din hi marbuta mill-qrib 
mal-ksib ta’ storja klinika kompluta, oāāettiva u affidabbli mit-tim mediku, qed tiāi suāāerita l-
inkluŜjoni ta' din id-dispoŜizzjoni fl-Artikolu 7, marbut mal-karatterizzazzjoni tad-donaturi u 
organi. Għandna qegħdin naħdmu fuq il-formulazzjoni finali u qegħdin nistudjaw l-aħjar post 
fejn nistgħu ndaħħlu din id-dispoŜizzjoni fid-Direttiva.  
 

Emenda 69 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 1 a (ādid) 
 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Donazzjonijiet ħajjin għandhom 
jikkomplimentaw id-donazzjonijiet ta' 



 

 
 441.839/ 36 

 MT 

wara l-mewt u għandhom iservu biss 
bħala l-aħħar għaŜla fejn ma tkunx 
disponibbli alternattiva xierqa, bħal 
organu minn donatur mejjet.  

 Id-donazzonijiet ħajjin isiru 
prinëipalment bejn il-membri tal-familja 
u l-qraba stretti u/jew għall-benefiëëju 
tar-riëevitur li miegħu d-donatur għandu 
relazzjoni personali, jew fejn jista' jiāi 
approvat li d-donatur mhux qed jagħmel 
dan għall-għanijiet finanzjarji sabiex jiāi 
evitat il-kummerëjalizzazzjoni. B'mod 
partikulari, fl-assenza ta' din it-tip ta' 
relazzjoni stretta, għandhom isiru d-
dispoŜizzjonijiet xierqa fil-liāi nazzjonali 
tal-Istati Membri, għaldaqstant tiāi 
Ŝgurata l-għola protezzjoni possibbli tad-
donaturi ħajjin.  
 

Emenda  70 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 2  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
d-donaturi ħajjin jintgħaŜlu fuq il-baŜi ta' 
saħħithom u l-istorja medika tagħhom, 
inkluŜa valutazzjoni psikloāika jekk jitqies 
li hemm bŜonnha, minn professjonisti 
kwalifikati u mħarrāin. Valutazzjonijiet 
bħal dawn jistgħu jwasslu għall-eskluŜjoni 
ta' persuni li donazzjoni mingħandhom 
tista' twassal għal riskju għas-saħħa tal-
oħrajn, bħall-possibilità li jiāi traŜmess 
mard, jew għal riskju serju lilhom stess.  

2. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
d-donaturi ħajjin jintgħaŜlu fuq il-baŜi ta' 
saħħithom u l-istorja medika tagħhom, 
inkluŜa valutazzjoni psikloāika jekk jitqies 
li hemm bŜonnha, minn professjonisti 
kwalifikati u mħarrāin. Valutazzjonijiet 
bħal dawn jistgħu jwasslu għall-eskluŜjoni 
ta' persuni li donazzjoni mingħandhom 
tista' twassal għal riskju għas-saħħa tal-
oħrajn, bħall-possibilità li jiāi traŜmess 
mard, jew għal riskju serju lilhom stess. L-
Istati Membri għandhom ukoll jiŜguraw li 
d-donaturi ħajjin għandhom 
assigurazzjoni legali. 

 

Āustifikazzjoni 

Koperta ta’ assigurazzjoni legali hi importanti biex tipproteāi d-donaturi ħajjin. 
F’donazzjonijiet altruwistiëi ta' organi, d-donaturi ħajjin jiffaëëjaw riskju għas-saħħa 
sinifikanti li miŜura bħal din għandha tgħin biex ittaffi.  
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Emenda  71 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 3 a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li 
l-ebda tneħħija ta’ organu ma tista’ 
titwettaq minn fuq persuna li skont il-liāi 
nazzjonali ma tkunx kapaëi li tagħti 
permess biex titwettaq. 

Āustifikazzjoni 

Persuni li ma jkunux kapaëi jagħtu permess għal proëedura medika huma f’sitwazzjoni ta’ 
bŜonn partikolari ta' protezzjoni. Dan jista’ jinvolvi lill-minorenni, iŜda wkoll persuni adulti li 
ma jkollhomx kapaëità legali. Filwaqt li tirrifletti l-Artikolu 14(1) tal-Protokoll Addizzjonali 
mal-Konvenzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Bijomediëina, dwar it-Trapjant tal-Organi u t-
Tessuti ta' Oriāini Umana, din l-emenda tħalli f’idejn l-Istati Membri biex jiddeterminaw 
f'liema kondizzjonijiet persuna tkun jew ma tkunx kapaëi li tagħti l-permess tagħha għal 
proëedura medika. 
 

Emenda  72 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 15 – paragrafu 3 b (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3 b. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw 
li skont d-dispoŜizzjonijiet nazzjonali, id-
donaturi ħajjin jiāu segwiti, sabiex jiāi 
identifikat, irrapurtat u āestit kull 
avveniment potenzjali marbut mal-kwalità 
u s-sikurezza tad-donazzjoni tal-organu, u 
konsegwentement tar-riëevitur, kif ukoll 
kull reazzjoni avversa serja fid-donatur 
ħaj konsegwenza tad-donazzjoni. 

 

Āustifikazzjoni 

Ara l-emenda 33a  
 

Emenda  73 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 16  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li d-
dritt fundamentali għall-protezzjoni ta' 
dejta personali jkun protett effettivament u 
fis-sħiħ fl-attivitajiet ta' trapjant tal-organu 
kollha, b'konformità mad-dispoŜizzjonijiet 
Komunitarji dwar il-protezzjoni ta' dejta 
personali, bħad-Direttiva 95/46/KE, u 
b'mod partikolari l-Artikoli 8 (3), 16, 17 u 
28(2) ta' dik id-Direttiva. 

 L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li d-
dritt fundamentali għall-protezzjoni ta' 
dejta personali jkun protett effettivament u 
fis-sħiħ fl-attivitajiet ta' trapjant u tad-
donazzjoni tal-organu kollha, b'konformità 
mad-dispoŜizzjonijiet Komunitarji dwar il-
protezzjoni ta' dejta personali, bħad-
Direttiva 95/46/KE, u b'mod partikolari l-
Artikoli 8 (3), 16, 17 u 28(2) ta' dik id-
Direttiva. 

 

Āustifikazzjoni 

Il-ħarsien tad-data personali tinkludi wkoll lid-donaturi.  
 

Emenda  74 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 – paragrafu 1 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
miŜuri kollha biex jiŜguraw li d-donaturi 
u r-riëevituri li d-data tagħhom tkun qed 
tiāi pproëessata fi ħdan l-ambitu ta’ din 
id-Direttiva jistgħu jiāu identifikati biss 
minn persuni li jistgħu jistabbilixxu li 
jkollhom bŜonn ikunu jafu l-identitajiet 
tagħhom. 

Āustifikazzjoni 

Il-kunëetti ta' 'traëëabilità' u 'identifikabilità' huma marbutin sew ma' xulxin: kull meta t-
traëëabilità tad-detenturi tal-materjali bijoloāiëi tkun possibbli, b'mod dirett jew indirett, dawn 
jistgħu jitqiesu bħala identifikabbli u għandhom jinkludu r-riëevituri u d-donaturi. 
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Emenda  75 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 16 - paragrafu 1 b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-Istati Membri għandhom jimplimentaw 
il-miŜuri kollha meħtieāa biex jiŜguraw il-
kunfidenzjalità, l-integrità, ir-
responsabilità u d-disponibilità tad-data 
personali tad-donaturi u r-riëevituri. 

Āustifikazzjoni 

Huwa ferm importanti li tiāi implimentata politika dwar is-sigurtà tal-informazzjoni bbaŜata 
fuq miŜuri ta' sigurtà stretti u sodi fis-servizzi nazzjonali rilevanti, speëjalment sabiex jintlaħqu 
r-rekwiŜiti ta' kunfidenzjalità għad-donaturi u r-riëevituri mniŜŜlin fil-proposta, kif ukoll biex 
jiāu salvagwardati l-integrità, ir-responsabilità u d-disponibbiltà ta' din id-data.  
 

Emenda  76 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 17 

Anonimizzazzjoni ta' donaturi u riëevituri 

Imħassar 

L-Istati Membri għandhom jieħdu l-
mizuri kollha neëessarji biex jiŜguraw li 
d-dejta personali kollha tad-donaturi u r-
riëevituri fi ħdan l-ambitu ta' din id-
Direttiva tinŜamm anonima sabiex la d-
donaturi u lanqas ir-riëevituri ma jibqgħu 
identifikabbli. 

 

Āustifikazzjoni 

L-Artikolu 17 bħala tali jista' jitħassar, filwaqt li l-kontenut tiegħu jiāi inkorporat (fir-rigward 
tal-ħtiāijiet ta' kunfidenzjalità) f'paragrafu ādid tal-Artikolu 16 dwar il-Protezzjoni ta' data 
personali, il-kunfidenzjalità u s-sigurtà tal-ipproëessar. 
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Emenda  77 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 – titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-ħatra u l-ħidmiet tal-awtoritajiet 
kompetenti 

Il-ħatra u l-ħidmiet tal-awtoritajiet, 
organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet 
kompetenti 

Āustifikazzjoni 

L-istrutturi organizzattivi eŜistenti għad-donazzjoni, l-allokazzjoni u t-trapjant ta’ organi fl-
Istati Membri huma marbuta mill-qrib mal-organizzazzjoni tas-sistema nazzjonali tal-kura tas-
saħħa b’mod āenerali. Il-Premessa 19 tistipula li fi ħdan l-Istati Membri, kombinazzjoni ta' 
entitajiet lokali, reājonali, nazzjonali u/jew internazzjonali jistgħu jaħdmu flimkien biex 
jikkoordinaw id-donazzjoni, l-allokazzjoni u/jew it-trapjant, sakemm il-qafas fis-seħħ jiŜgura 
responsabilità, kooperazzjoni u effiëjenza. Ara wkoll Emenda 38. 
 

Emenda  78 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – parti introduttorja  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet kompetenti għandhom, 
b'mod partikolari, jieħdu l-miŜuri li āejjin: 

L-awtoritajiet jew l-istituzzjonijiet 
kompetenti għandhom, b'mod partikolari, 
jieħdu l-miŜuri li āejjin: 

 
 

Emenda  79 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 – paragrafu 1 a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Kull Stat Membru jista’ jiddelega jew 
iħalli f’idejn l-Awtorità Kompetenti biex 
tiddelega partijiet minn jew kull ħidma 
assenjata lilha skont din id-Direttiva lil 
entità oħra ikkunsidrata xierqa skont id-
dispoŜizzjonijiet nazzjonali. Entità bħal 
din tista’ wkoll tassisti l-Awtorità 
Kompetenti fil-qadi tal-funzjonijiet 
tagħha. 
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Āustifikazzjoni 

Naqblu mal-ħtieāa ta’ introduzzjoni tal-kunëett dwar il-possibilità ta’ delegazzjoni. Dan it-test 
hu aktar flessibbli. Dan il-paragrafu għandu jiddaħħal qabel il-miŜuri ligħandhom jittieħdu 
(18.2).  
 

Emenda  80 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jiŜguraw li l-organizzazzjonijiet ta' ksib 
u ëentri ta' trapjant ikunu kkontrollati u 
vverifikati fuq baŜi regolari biex jaëëertaw 
il-konformità mar-rekwiŜiti ta' din id-
Direttiva;  

(b) jiŜguraw li l-organizzazzjonijiet ta' ksib 
u ëentri ta' trapjant ikunu suāāetti għall-
kontrolli pubbliëi u vverifikati fuq baŜi 
regolari biex jaëëertaw il-konformità mar-
rekwiŜiti ta' din id-Direttiva;  

 

Āustifikazzjoni 

Minħabba l-aspett sensittiv u mingħajr qligħ tal-proëedura għat-trapjant tal-organi u l-
poŜizzjoni dgħajfa tal-pazjenti li qegħdin jistennew trapjant, għandu jkun hemm proëeduri ta’ 
kontroll pubbliku stretti għal kull faŜi tal-proëedura.  

Emenda  81 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 – paragrafu 2 - punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) idaħħlu fis-seħħ sistema ta' rappurtar u 
sistema biex jissejħu lura organi kif 
stipulat fl-Artikolu 11(1) u (2); 

(d) idaħħlu fis-seħħ sistema ta' rappurtar u 
āestjoni u sistema għall-ārajjiet u/jew 
reazzjonijiet avversi serji kif stipulat fl-
Artikolu 11(1) u (2); 

Āustifikazzjoni 

Il-miŜuri li għandhom jiāu adottati waqt ārajja jew reazzjoni avversa serja ma jinkludux 
neëessarjament is-sejħa lura ta’ organi, kif definit f’din id-direttiva. Kultant, il-ārajjiet jew ir-
reazzjonijiet jitfaëëaw meta l-organu jkun diāà āie ttrapjantat u, f’dak il-kaŜ, probabilment it-
trapjantektomija għas-sejħa lura tal-organu ma tkunx l-iktar miŜura xierqa li tiāi adottata. 
Barra minn hekk, il-āestjoni ta’ problema partikolari tas-sikurezza tkun tinkludi wkoll ir-
reviŜjoni u l-valutazzjoni tal-proëeduri u r-riŜultati, sabiex jiāu inkluŜi miŜuri korrettivi jew 
preventivi. 
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Emenda  82 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 – paragrafu 2 – punt e  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(e) joħorāu gwida xierqa għall-
istabbilimenti tal-kura tas-saħħa, 
professjonisti u partijiet oħra involuti fl-
istadji kollha tal-katina mid-donazzjoni sat-
trapjant jew ir-rimi;  

e) joħorāu gwida xierqa għall-
istabbilimenti tal-kura tas-saħħa, 
professjonisti u partijiet oħra involuti fl-
istadji kollha tal-katina mid-donazzjoni sat-
trapjant jew ir-rimi kif ukoll it-trattament 
u l-irkupru sussegwenti wara trapjant. 
Għandhom jiŜguraw il-ħolqien ta’ 
protokolli speëjali li jiggvernaw proëeduri 
għall-istadji ta’ waqt l-operazzjoni u wara 
taħt ir-responsabilità tat-timijiet għall-
operazzjonijiet, patoloāisti speëjalisti u 
speëjalisti f’oqsma oħra bŜonnjuŜi;  

 

Āustifikazzjoni 

Η διαδικασία της µεταµόσχευσης δεν τελειώνει όταν ο ασθενής έχει δεχθεί ένα µόσχευµα στην 
εγχείρηση µεταµόσχευσης. Η µετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης και θεραπείας µε θεραπευτικές 
αγωγές για την πρόληψη της απόρριψης είναι εξίσου απαραίτητη για την επιτυχία της 
µεταµόσχευσης στον ασθενή. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει να παραβλέπεται, εφόσον έχει καίρια 
σηµασία για την επιτυχία της µεταµόσχευσης και τη βελτίωση της υγείας του ασθενούς. Το εθνικό 
κέντρο µεταµοσχεύσεων θα πρέπει, συνεπώς, να καθοδηγεί τις νοσοκοµειακές µονάδες σε θέµατα 
παρακολούθησης ασθενών µετά από µεταµόσχευση. Τα ειδικά πρωτόκολλα θα διευκολύνουν τη 
λειτουργία των µεταµοσχευτικών κέντρων  και τη διαφάνεια των διαδικασιών .  
 

Emenda  83 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 - paragrafu 2 - punt f a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (fa) għandhom jiābru d-data rilevanti 
dwar ir-riŜultat ta' wara t-trapjant sabiex 
tkun tista’ ssir valutazzjoni komparabbli 
tal-kwalità u s-sikurezza tat-trapjant tal-
organi, u dan għandu jservi biex ikompli 
jitjieb il-proëess tat-trapjanti fil-livell 
Ewropew.  
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Āustifikazzjoni 

Minkejja li kwaŜi l-pajjiŜi Ewropej kollha diāà għandhom reāistru Ŝviluppat li jiābor 
informazzjoni dwar l-aspetti kolllha tal-proëess tat-trapjant, it-tqabbil bejn ir-reāistri Ewropej 
għandu d-difett tan-nuqqas ta’ armonizzazzjoni tad-definizzjonijiet ta’ termini uŜati fit-trapjant 
tal-organi, proëeduri tal-ābir tad-data dwar l-attività tat-trapjant, u tekniki għall-evalwazzjoni 
tar-riŜultat wara t-trapjant. Din l-emenda titlob iktar kooperazzjoni. 
 

Emenda  84 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 18 – paragrafu 2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 L-awtoritajiet kompetenti ta’ kull Stat 
Membru jistgħu jiddelegaw l-
implimentazzjoni tal-miŜuri msemmija fit-
tieni paragrafu lil organizzazzjonijiet 
rikonoxxuti ddedikati għat-twettiq ta’ 
miŜuri bħal dawn. 

Āustifikazzjoni 

Dan il-paragrafu jista’ jkun ta' għajnuna għall-Istati Membri li juŜaw dan it-tip ta' 
organizzazzjonijiet. 
 

Emenda  85 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – parti introduttorja  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
awtorità kompetenti: 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
entitajiet, organizzazzjonijiet jew 
istituzzjonijiet kompetenti: 

 

Āustifikazzjoni 

Din hi maħsuba bħala kjarifika, wara kunsiderazzjoni tal-mudelli nazzjonali differenti għall-
organizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa.   
 

Emenda  86 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 19 – paragrafu 1 – punt c  
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(c) tistabbilixxi u ŜŜomm reāistru ta' 
organizzazzjonijiet ta' ksib u ëentri ta' 
trapjant. 

(c) Tistabbilixxi u ŜŜomm reāistru ta’ 
stabbilimenti għall-kura tas-saħħa, 
timijiet jew dipartimenti ta’ sptar jew 
stabbiliment ieħor awtorizzat fil-ksib ta’ 
organi umani u ëentri ta’ trapjant. 

 

Āustifikazzjoni 

Din hi maħsuba bħala kjarifika, wara kunsiderazzjoni tal-mudelli nazzjonali differenti għall-
organizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa.   
 

Emenda  87 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 19 – paragrafu 2  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq talba 
tal-Kummissjoni jew Stat Membru ieħor, 
jipprovdu tagħrif dwar ir-reāistru ta' 
organizzazzjonijiet ta' ksin u ëentri ta' 
trapjant. 

2. L-Istati Membri għandhom, fuq talba 
tal-Kummissjoni jew Stat Membru ieħor, 
jipprovdu tagħrif dwar ir-reāistru ta' 
stabbilimenti għall-kura tas-saħħa, 
timijiet jew dipartimenti ta’ sptar jew 
stabbiliment ieħor awtorizzat fil-ksib ta’ 
organi umani u ëentri ta' trapjant. 

 

Āustifikazzjoni 

Din hi maħsuba bħala kjarifika, wara kunsiderazzjoni tal-mudelli nazzjonali differenti għall-
organizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa.   
 

Emenda  88 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 20 – paragrafu 1  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 
netwerk tal-awtoritajiet kompetenti bil-
ħsieb li jiskambjaw informazzjoni dwar l-
esperjenza miksuba fir-rigward tal-

1. Il-Kummissjoni għandha twaqqaf 
netwerk tal-awtoritajiet, l-entitajiet, l-
organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet 
kompetenti bil-ħsieb li jiskambjaw 
informazzjoni dwar l-esperjenza miksuba 
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implimentazzjoni ta' din id-Direttiva.  fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' din id-
Direttiva.  

 

Āustifikazzjoni 

Din l-emenda tkompli fuq l-emenda għall-Artikolu 19(1).  
 

Emenda  89 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 21 - paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
iskambji ta' organi kollha minn jew lejn 
pajjiŜi terzi, ikunu awtorizzati mill-awtorità 
kompetenti.  

1. L-Istati Membri għandhom jiŜguraw li l-
iskambji ta' organi kollha minn jew lejn 
pajjiŜi terzi, ikunu awtorizzati mill-
awtorità, l-organizzazzjoni jew l-
istituzzjoni kompetenti. L-awtorità 
kompetenti tista’ tikkonsulta l-Awtorità 
tal-Protezzjoni tad-Data rigward l-iŜvilupp 
ta’ qafas għat-trasferiment ta’ data dwar 
l-organi minn u lejn pajjiŜi terzi. 
Għandha tapplika l-proëedura speëifika 
għat-trasferiment ta' data personali ma' 
pajjiŜi terzi kif stabbilita fl-Artikoli 25 u 
26 tad-Direttiva 95/46/KE. 

Āustifikazzjoni 

Proëedura speëifika għat-trasferiment ta' data personali ma' pajjiŜi terzi hija stabbilita fl-
Artikoli 25 u 26 tad-Direttiva 95/46/KE. L-Artikolu 21 jew il-Premessa 15 rilevanti tal-
proposta jistgħu jistipulaw li l-awtorità kompetenti għandha tikkonsulta l-Awtorità tal-
Protezzjoni tad-Data nazzjonali sabiex jiāi Ŝviluppat il-qafas meħtieā għal trasferiment, lejn u 
minn pajjiŜi terzi, ta’ data dwar l-organi li jkun sigur iŜda li jsir malajr u b’mod effiëjenti.  
 

Emenda  90 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 21 – paragrafu 1 a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. Ir-responsabilità għall-awtorizzazzjoni 
ta’ skambju ta’ organi ma’ pajjiŜi terzi 
tista’ tiāi trasferita mill-Istati Membri lill-
organizzazzjonijiet Ewropej għall-
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iskambju tal-organi. 

 

Āustifikazzjoni 

Għandha tinŜamm is-sistema eŜistenti ppruvata u ttestjata għall-organizzazzjoni tat-trapjant 
tal-organi, li tistipula wkoll skambji ta’ organi ma’ pajjiŜi terzi. Madankollu mhux kull skambju 
ta’ organi ma’ pajjiŜi terzi jirrikjedi awtorizzazzjoni, iŜda āeneralment skambji ta’ organi ma’ 
pajjiŜ terz speëifiku biss. F’kaŜijiet individwali, ir-responsabilità għall-għoti ta’ din it-tip ta’ 
awtorizzazzjoni jista' wkoll jiāi trasferit lejn organizzazzjoni Ewropea għall-iskambji tal-
organi. 

 
 

Emenda  91 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 21 - paragrafu 2 - punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) jissodisfaw ir-rekwiŜiti ta' kwalità u 
sikurezza ekwivalenti għal dawk stipulati 
f'din id-Direttiva. 

(b) jissodisfaw ir-rekwiŜiti ta' kwalità u 
sikurezza, kif ukoll ta’ protezzjoni tad-
donaturi u r-riëevituri, ekwivalenti għal 
dawk stipulati f'din id-Direttiva. 

Āustifikazzjoni 

Il-protezzjoni tad-donaturi u r-riëevituri tal-organi fil-pajjiŜi terzi hija marbuta strettament 
mal-protezzjoni effettiva ta’ donaturi u riëevituri tal-organi fi ħdan l-Unjoni Ewropea. 
Għalhekk, l-awtorizzazzjoni tal-iskambju tal-organi għandha tingħata biss meta r-rekwiŜiti 
kollha tad-Direttiva l-ādida jintlaħqu wkoll mis-sistema ta’ donazzjoni tal-organi fil-pajjiŜ terz. 
It-test attwali huwa ambigwu. 
 

Emenda  92 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom jirrapurtaw 
mal-Kummissjoni qabel …. u kull tliet snin 
minn hemm 'il quddiem dwar l-attivitajiet 
imwettqa b’rabta mad-dispoŜizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva, u dwar l-esperjenza 
miksuba fl-implimentazzjoni tagħha. 

1. L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw 
mal-Kummissjoni qabel ...* u kull tliet snin 
minn hemm 'il quddiem dwar l-attivitajiet 
imwettqa b’rabta mad-dispoŜizzjonijiet ta’ 
din id-Direttiva, u dwar l-esperjenza 
miksuba fl-implimentazzjoni tagħha. 

2. Qabel ……. u kull tliet snin minn hemm 2. Qabel ….** u kull tliet snin minn hemm 
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'il quddiem, il-Kummissjoni għandha 
tittraŜmetti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soëjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reājuni, 
rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva. 

'il quddiem, il-Kummissjoni għandha 
tittraŜmetti lill-Parlament Ewropew, lill-
Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soëjali 
Ewropew u lill-Kumitat tar-Reājuni, 
rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ din id-
Direttiva. 

 
* sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

 
**3 snin wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 24 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispoŜizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-
miŜuri kollha neëessarji biex jiŜguraw li l-
penali jiāu implimentati. Il-penalitajiet 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u disswaŜivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-
dispoŜizzjonijiet lill-Kummissjoni sa […] u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien bi kwalunkwe emendi 
sussegwenti li jaffettwawhom. 

L-Istati Membri għandhom jistipulaw ir-
regoli dwar il-penali applikabbli għall-ksur 
tad-dispoŜizzjonijiet nazzjonali adottati 
skont din id-Direttiva u għandhom jieħdu l-
miŜuri kollha neëessarji biex jiŜguraw li l-
penali jiāu implimentati. Il-penalitajiet 
previsti għandhom ikunu effettivi, 
proporzjonati u disswaŜivi. L-Istati 
Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-
dispoŜizzjonijiet lill-Kummissjoni sa * u 
għandhom jinnotifikawha mingħajr 
dewmien bi kwalunkwe emendi 
sussegwenti li jaffettwawhom. 

 
* sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 25 - paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Għandhom jiāu adottati regoli dettaljati 
għall-miŜuri li āejjin skont il-proëedura 
msemmija fl-Artikolu 26(3): 

Imħassar 

(a) regoli għall-aāāornament u t-
traŜmissjoni tat-tagħrif dwar il-
karatterizzazzjoni tal-organi umani kif 
dettaljati fl-Anness; 
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(b) proëeduri għall-iŜgurar ta' traëëabilità 
sħiħa tal-organi, inkluŜi rekwiŜiti ta' 
ttikkettjar;  

 

(c) proëeduri biex jiāi Ŝgurat li ārajjiet u 
reazzjonijiet avversi serji jiāu rrappurtati. 

 

 

Emenda  95 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 25 - paragrafu 2 - parti introduttorja  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Għandhom jiāu adottati regoli dettaljati 
għall-implimentazzjoni uniformi ta' din id-
Direttiva, b'mod partikolari għall-miŜuri li 
āejjin skont il-proëedura msemmija fl-
Artikolu 26(2): 

2. Għandhom jiāu adottati regoli xierqa 
għall-implimentazzjoni uniformi ta' din id-
Direttiva, b'mod partikolari għall-miŜuri li 
āejjin skont il-proëedura msemmija fl-
Artikolu 26(2): 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 25 – paragrafu 2 – punt b  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) it-twaqqif u t-tħaddim tan-netwerk tal-
awtoritajiet kompetenti msemmija fl-
Artikolu 20. 

(b) it-twaqqif u l-kapaëità ta’ tħaddim tan-
netwerk tal-awtoritajiet kompetenti 
msemmija fl-Artikolu 20. 

 

Āustifikazzjoni 

IŜ-Ŝidiet jikkunsidraw ir-rabta bejn il-karatterizzazzjoni tal-organi umani u u tad-donatur (1a) 
u d-definizzjoni stipulata fl-Artikolu 3(m) u (n) tal-proposta għal Direttiva (1c, 2a u b). 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 26 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 26a 

 Atti delegati 
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 Sabiex jinkisbu l-objettivi ta’ din id-
Direttiva, il-Kummissjoni għandha 
tistabbilixxi permezz ta’ atti delegati u 
skont l-Artikoli 26a, 26b u 26c: 

 (a) regoli għall-aāāornament u t-
traŜmissjoni tat-tagħrif dwar il-
karatterizzazzjoni tal-organi umani kif 
dettaljati fl-Anness; 

 (b) proëeduri għall-iŜgurar ta' traëëabilità 
sħiħa tal-organi, inkluŜi rekwiŜiti ta' 
ttikkettjar;  

 (c) proëeduri biex jiāi Ŝgurat li ārajjiet u 
reazzjonijiet avversi serji jiāu rrappurtati. 

Āustifikazzjoni 

IŜ-Ŝidiet jikkunsidraw ir-rabta bejn il-karatterizzazzjoni tal-organi umani u u tad-donatur (1a) 
u d-definizzjoni stipulata fl-Artikolu 3(m) u (n) tal-proposta għal Direttiva (1c, 2a u b). 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 26 - paragrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

3. Fejn jissemma dan il-paragrafu, 
għandhom japplikaw l-Artikolu 5a (1) sa 
(4) u l-Artikolu 7 tad-
DeëiŜjoni 1999/468/KE, filwaqt li jitqiesu 
d-dispoŜizzjonijiet tal-Artikolu 8 tagħha.  

Imħassar 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 26 a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 26a 

 L-eŜerëizzju tad-delega 

 1. Is-setgħat għall-adozzjoni tal-atti 
delegati msemmija fl-Artikolu 25a 
għandhom jiāu konferiti fuq il-
Kummissjoni sa...*. Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport rigward is-
setgħat delegati mhux iktar tard 
minn...**, flimkien ma’ proposta 
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leāiŜlattiva għall-estensjoni tal-perjodu 
tad-delega tas-setgħat, fejn dan ikun 
rilevanti.  

 2. Meta tadotta att delegat, minnufih, il-
Kummissjoni għandha tagħmel notifika 
dwaru lill-Parlament Ewropew u lill-
Kunsill.  

 3. Is-setgħa tal-adozzjoni tal-atti delegati 
għandha tiāi konferita fuq il-
Kummissjoni skont il-kondizzjonijiet 
imniŜŜla fl-Artikoli 26b u 26c. 

 * ĀU; daħħal id-data 3 snin wara d-data tad-dħul 
fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 

 ** ĀU; daħħal id-data 30 xahar wara d-data tad-
dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 26 b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 26b 

 Revoka tad-delega 

 1. Id-delega tas-setgħa msemmija fl-
Artikolu 25a tista’ tiāi rrevokata mill-
Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. 

 2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proëedura 
interna għal deëiŜjoni dwar jekk 
għandhiex tiāi revokata d-delega tas-
setgħa għandha tħabrek biex tinforma 
lill-istituzzjoni l-oħra u lill-Kummissjoni 
billi tiddikjara liema huma s-setgħat 
delegati li jistgħu jiāu rrevokati. 

 3. Id-deëiŜjoni għal revoka għandha 
tiddikjara r-raāunijiet għar-revoka u 
għandha ttemm id-delega ta’ setgħat 
speëifikata f’dik id-deëiŜjoni. Għandha 
tidħol fis-seħħ minnufih jew f’data iktar 
tard li tkun speëifikata fiha. Ma 
għandhiex taffettwa l-validità tal-atti 
delegati diāà fis-seħħ. Hija għandha tiāi 
ppubblikata fil-Āurnal Uffiëjali tal-
Unjoni Ewropea. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 26 c (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 l-Artikolu 26c 

 Oāāezzjonijiet għall-atti delegati 

 1. Il-Parlament Ewropew u il-Kunsill 
jistgħu joāāezzjonaw għall-atti delegati fi 
Ŝmien xahrejn mid-data tan-notifika. Bl-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill, dan il-perjodu għandu jiāi estiŜ 
b’xahar. 

 2. Jekk, fid-data ta’ skadenza ta’ dak il-
perjodu, la l-Parlament Ewropew u 
lanqas il-Kunsill ma jkun oāāezzjona 
għall-att delegat, l-att delegat għandu jiāi 
ppubblikat fil-Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni 
Ewropea u għandu jidħol fis-seħħ fid-
data stipulata fih. 

 3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joāāezzjona għall-att delegat, dan 
ma għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toāāezzjona għandha tiddikjara r-
raāunijiet tal-oāāezzjoni għall-att delegat. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 27 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liāijiet, ir-regolamenti u d-
dispoŜizzjonijiet amministrattivi neëessarji 
biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa 
mhux iktar tard minn [...]. Huma 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta' dawk id-
dispoŜizzjonijiet u t-tabella ta' 
korrelazzjoni bejn dawk id-
dispoŜizzjonijiet u din id-Direttiva. 

1. L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-
seħħ il-liāijiet, ir-regolamenti u d-
dispoŜizzjonijiet amministrattivi neëessarji 
biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva sa 
mhux iktar tard minn ... *. Dawn 
għandhom jikkomunikaw minnufih lill-
Kummissjoni t-test ta’ dawk id-
dispoŜizzjonijiet . 

 * sentejn wara d-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva. 
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 27 – paragrafu 1 a (ādid)  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a Din id-Direttiva ma għandhiex 
tipprevjeni lil Stat Membru milli jŜomm 
jew jintroduëi xi miŜuri protettivi aktar 
iebsa, sakemm dawn ikunu jikkonformaw 
mad-dispoŜizzjonijiet tat-Trattat. 

 

Āustifikazzjoni 

L-Istati Membri jistgħu, jekk iridu, japplikaw miŜuri aktar stretti. Dan hu konsistenti mad-
Direttiva dwar it-Tessuti u ë-êelloli.  
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Proposta għal direttiva 

Artikolu 27 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispoŜizzjonijiet ewlenin tal-liāi nazzjonali 
li jadottaw fil-qasam kopert minn din id-
Direttiva. 

2. L-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-
dispoŜizzjonijiet tal-liāi nazzjonali li 
jadottaw fil-qasam kopert minn din id-
Direttiva. 

Āustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw id-dispoŜizzjonijiet kollha tal-liāi nazzjonali fil-
qasam kopert mid-direttiva. 
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Proposta għal direttiva 

Anness - Introduzzjoni  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Għall-fini tal-Artikolu 7 l-informazzjoni li 
āejja għandha tināabar mill-
organizzazzjoni ta' ksib jew it-tim ta' ksib 
dwar il-karatteristiëi tal-organu u tad-
donatur, wara ttestjar fejn hemm bŜonn u 

Għall-fini tal-Artikolu 7 l-informazzjoni li 
āejja għandha tināabar mill-
organizzazzjoni ta' ksib jew it-tim ta' ksib 
dwar il-karatteristiëi tal-organu u tad-
donatur, b’kunsiderazzjoni taë-ëirkostanzi 
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pproëessati b'konformità mar-rekwiŜiti 
legali dwar il-protezzjoni ta' dejta personali 
u kunfidenzjalità: 

individwali, u pproëessati b'konformità 
mar-rekwiŜiti legali dwar il-protezzjoni ta' 
dejta personali u kunfidenzjalità: Fin-
nuqqas ta’ data, għandha tittieħed 
deëiŜjoni dwar it-trapjant wara 
valutazzjoni tar-riskju individwali tad-
donatur u tar-riëevitur. 

 

Āustifikazzjoni 

IŜ-Ŝieda tagħmel konëessjonijiet għall-fatt li l-informazzjoni u d-data kollha stipulati fl-Anness 
jew il-karatterizzazzjoni tal-organu u donatur mhumiex dejjem disponibbli jew aëëessibbli. Dan 
m'għandux jeskludi t-trapjanti f’kaŜijiet individwali. Mingħajr din iŜ-Ŝieda, jonqos aktar in-
numru ta' donazzjonijiet ta' organi. 
 
 
 
 


