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_____________________________________________________________ 
 

Emenda 1 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 851/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' April 2004 li jistabbilixxi êentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll 
tal-Mard (ECDC) jipprovdi ECDC 
b'mandat li jkopri s-sorveljanza, is-sejba u 
l-valutazzjoni tar-riskju ta' theddid għas-
saħħa tal-bniedem minn mard li jittieħed u 
tifqigħat ta' oriāini mhux magħrufa. L-
ECDC, progressivament, ħadet f'idejha s-
sorveljanza epidemjoloāika ta' mard li 
jittieħed u t-tħaddim tas-Sistema ta' 
Twissija u Reazzjoni Bikrija min-netwerk 
tal-Komunità mwaqqaf bid-DeëiŜjoni 
Nru 2119/98/KE. Dan l-iŜvilupp mhuwiex 
rifless fid-DeëiŜjoni Nru 2119/98/KE, li 
āiet adottata qabel il-ħolqien tal-ECDC. 

(5) Ir-Regolament (KE) Nru 851/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-
21 ta' April 2004 li jistabbilixxi êentru 
Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll 
tal-Mard (ECDC) jipprovdi lill-ECDC 
b'mandat li jkopri s-sorveljanza, is-sejba u 
l-valutazzjoni tar-riskju ta' theddid għas-
saħħa tal-bniedem minn mard li jittieħed u 
tifqigħat ta' oriāini mhux magħrufa. Fil-

kaŜ ta' theddida li ma rriŜultatx minn 

mard li jittieħed, l-ECDC għandu jaāixxi 

biss f'kooperazzjoni mal-awtorità 

kompetenti, fuq talba ta' din l-awtorità. L-
ECDC, progressivament, ħa f'idejh is-
sorveljanza epidemjoloāika ta' mard li 
jittieħed u t-tħaddim tas-Sistema ta' 
Twissija u Reazzjoni Bikrija min-netwerk 
tal-Komunità mwaqqaf bid-DeëiŜjoni 
Nru 2119/98/KE. Dan l-iŜvilupp mhuwiex 
rifless fid-DeëiŜjoni Nru 2119/98/KE, li 
āiet adottata qabel il-ħolqien tal-ECDC. 
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Āustifikazzjoni 

Il-mandat tal-ECDC, li jmur lil hinn mill-mard li jittieħed, għandu jiāi definit ukoll minn din id-
deëiŜjoni.  
 

Emenda  2 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 8a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (8a) Theddidiet transkonfinali għas-saħħa 

huma spiss relatati wkoll ma’ aāenti 

patoāeniëi li jistgħu jiāu traŜmessi bejn l-

individwi. Filwaqt li traŜmissjoni bħal din 

ma tistax tiāi kompletament prevenuta, 

miŜuri tal-iājene āenerali jistgħu jagħtu 

kontribut importanti billi jnaqqsu r-

rapidità u l-grad ta’ tixrid tal-aāent u 

b’hekk inaqqsu r-riskju āenerali. Tali 

prattiki tajba tal-iājene għandhom jiāu 

promossi, speëjalment f’ambjenti 

sensittivi u fil-postijiet tax-xogħol. 

 

Emenda  3 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 10 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) Il-Parlament Ewropew fir-riŜoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 u l-Kunsill fil-
KonkluŜjonijiet tiegħu tat-
13 ta' Settembru 2010, enfasizzaw il-bŜonn 
tal-introduzzjoni ta' proëedura komuni 
għall-prokurament konāunt ta' 
kontromiŜuri mediëi, b'mod partikolari ta' 
tilqim pandemiku, sabiex tippermetti lill-
Istati Membri biex, fuq baŜi volontarja, 
jibbenefikaw minn tali xiri fi grupp. Fir-
rigward tat-tilqim pandemiku, fil-kuntest 
tal-kapaëitajiet limitati għall-produzzjoni 
f'livell globali, tali proëedura se ŜŜid id-
disponibilità ta' dawk il-prodotti u se 

tiŜgura aëëess għalihom li hu iktar āust, 

fost l-Istati Membri li jipparteëipaw fil-

(10) Il-Parlament Ewropew fir-riŜoluzzjoni 
tiegħu tat-8 ta' Marzu 2011 u l-Kunsill fil-
KonkluŜjonijiet tiegħu tat-
13 ta' Settembru 2010, enfasizzaw il-bŜonn 
tal-introduzzjoni ta' proëedura komuni 
għall-prokurament konāunt ta' 
kontromiŜuri mediëi, b'mod partikolari ta' 
tilqim pandemiku, sabiex tippermetti lill-
Istati Membri biex, fuq baŜi volontarja, 
jibbenefikaw minn tali xiri fi grupp u 
jiksbu prezzijiet vantaāāuŜi u flessibilità 

għall-ordnijiet fir-rigward ta' prodott 

partikolari. Fir-rigward tat-tilqim 
pandemiku, fil-kuntest tal-kapaëitajiet 
limitati għall-produzzjoni f'livell globali, 
tali proëedura titwettaq bl-għan li jkun 
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prokurament konāunt. permess aëëess aktar ekwu għal vaëëini 

għall-Istati Membri involuti, biex 

tgħinhom jissodisfaw il-ħtiāijiet tat-tilqim 

taë-ëittadini tagħhom , skont politiki dwar 

it-tilqim fl-Istati Membri. 

 

Emenda 4 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 10a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (10a) Il-kooperazzjoni mal-

organizzazzjonijiet internazzjonali 

kompetenti, b'mod partikolari l-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, 

speëjalment fir-rigward tal-

klassifikazzjoni tat-theddid, għandha 

tissaħħaħ. 

Āustifikazzjoni 

Il-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali kompetenti, b'mod partikolari mal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO), għandha tissaħħaħ aktar f'din id-DeëiŜjoni. 
 

Emenda 5 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 11a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (11a) Il-kooperazzjoni mal-pajjiŜi terzi, 

partikolarment fir-rigward tal-emerāenza 

jew l-emerāenza mill-ādid tal-mard li 

jittieħed, għandha tissaħħaħ.  

Āustifikazzjoni 

Il-kooperazzjoni mal-pajjiŜi terzi għandha tiāi enfasizzata aktar f'din d-DeëiŜjoni. 
 

Emenda  6 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 13 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(13) Sabiex jiāi Ŝgurat li l-valutazzjoni tar-
riskji għas-saħħa pubblika fil-livell tal-
Unjoni ta' theddid serju transkonfinali 
għas-saħħa hija konsistenti daqs kemm hi 
komprensiva minn perspettiva tas-saħħa 
pubblika, il-kompetenzi xjentifiëi 
disponibbli għandhom jiāu mobilizzati 
b'manjiera koordinata, permezz ta' mezzi 
jew strutturi skont it-tip ta' theddid 
ikkonëernat. Il-valutazzjoni tar-riskju 
għandu jkun ibbaŜat fuq evidenza 
xjentifika soda u kompetenzi indipendenti 
u għandu jiāi pprovdut mill-Aāenziji tal-
Unjoni skont il-missjonijiet tagħhom, jew 
inkella minn gruppi ta' esperti mwaqqfa 
mill-Kummissjoni. 

(13) Sabiex jiāi Ŝgurat li l-valutazzjoni tar-
riskji għas-saħħa pubblika fil-livell tal-
Unjoni ta' theddid serju transkonfinali 
għas-saħħa hija konsistenti daqs kemm hi 
komprensiva minn perspettiva tas-saħħa 
pubblika, il-kompetenzi xjentifiëi 
disponibbli għandhom jiāu mobilizzati 
b'manjiera koordinata, permezz ta' mezzi 
jew strutturi skont it-tip ta' theddid 
ikkonëernat. Il-valutazzjoni tar-riskju 
għandha tkun ibbaŜata fuq evidenza 
xjentifika soda u kompetenzi indipendenti 
u għandha tiāi pprovduta mill-Aāenziji tal-
Unjoni skont il-missjonijiet tagħhom, jew 
inkella minn gruppi ta' esperti mwaqqfa 
mill-Kummissjoni. Meta esperti jiāu 

kkonsultati, għandhom jagħmlu 

dikjarazzjoni ta’ impenn u dikjarazzjoni 

tal-interessi tagħhom. Il-Kummissjoni, 

jew l-awtoritajiet rilevanti li jieħdu d-

deëiŜjonijiet fl-Istati Membri, għandhom 

jivverifikaw dawn id-dikjarazzjonijiet. 

Āustifikazzjoni 

Għall-iŜgurar tal-indipendenza u tat-trasparenza, jeħtieā li l-kunflitti tal-interessi jiāu 
pprevenuti permezz ta’ dikjarazzjonijiet ta' impenji u ta’ interessi. Huwa kruëjali li dawn id-
dikjarazzjonijiet jiāu wkoll ivverifikati. 
 

Emenda 7 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 16 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Komunikazzjoni inkonsistenti u li 
tikkonfondi mal-pubbliku u mal-partijiet 
interessati bħall-professjonisti tas-saħħa, 
jista' jkollha impatt negattiv fuq l-effettività 
tar-reazzjoni minn perspettiva tas-saħħa 
pubblika kif ukoll fuq operaturi ekonomiëi. 
Għaldaqstant, il-koordinazzjoni tar-
reazzjoni fil-livell tal-Unjoni għandu 
jinkludi kampanji ta' informazzjoni 
kondiviŜa u messaāāi ta' komunikazzjoni 

(16) Komunikazzjoni inkonsistenti u li 
tikkonfondi mal-pubbliku u mal-partijiet 
interessati bħall-professjonisti tas-saħħa, 
jista' jkollha impatt negattiv fuq l-effettività 
tar-reazzjoni minn perspettiva tas-saħħa 
pubblika kif ukoll fuq operaturi ekonomiëi. 
Għaldaqstant, il-koordinazzjoni tar-
reazzjoni fil-livell tal-Unjoni għandha 
tinkludi kampanji ta' informazzjoni 
kondiviŜa u messaāāi ta' komunikazzjoni 
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konsistenti lië-ëittadini bbaŜati fuq 
evalwazzjoni indipendenti tar-riskji għas-
saħħa pubblika. 

konsistenti lië-ëittadini bbaŜati fuq 
evalwazzjoni indipendenti tar-riskji għas-
saħħa pubblika. Permezz ta' strateāiji 

xierqa ta' komunikazzjoni, l-Istati Membri 

u l-Kummissjoni jkunu jistgħu 

jissorveljaw ië-ëarezza u l-koerenza tal-

kontenut informattiv tal-messaāā 

indirizzat lill-pubbliku, speëjalment fir-

rigward tan-natura u l-karatteristiëi tat-

theddida, l-aħjar mezz biex jipprevenuha, 

kif ukoll ir-riskji u l-vantaāāi tal-

protezzjoni u/jew tal-kura. 

Āustifikazzjoni 

Il-kriŜi minħabba l-batterja E.Coli/STEC O104 uriet bië-ëar kif strateāija ħaŜina ta' 
komunikazzjoni tista' tfixkel il-āestjoni tajba ta' kriŜi u twassal għall-konsegwenzi ekonomiëi 
serji. Din id-DeëiŜjoni għandha tinsisti aktar fuq l-importanza tal-istabbiliment ta' strateāija ta' 
komunikazzjoni koerenti u kkoordinata f'kaŜ ta' kriŜi. 
 

Emenda  8 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 17 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) L-applikabilità ta' wħud mid-
dispoŜizzjonijiet speëifiëi tar-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 507/2006 tad-
29 ta' Marzu 2006 dwar l-awtorizzazzjoni 
kundizzjonali għat-tqegħid fis-suq għall-
prodotti mediëinali għall-uŜu tal-bniedem 
li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1234/2008 tal-24 ta' Novembru 2008 li 
jikkonëerna l-eŜami ta’ varjazzjonijiet fit-
termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti mediëinali għall-uŜu 
mill-bniedem u tal-prodotti mediëinali 
veterinarji, tiddependi mir-rikonoxximent 
fil-livell tal-Unjoni tal-qafas tad-
DeëiŜjoni 2119/98/KE, ta' sitwazzjoni ta' 
emerāenza jew ta' sitwazzjoni ta' 
pandemija fir-rigward tal-influwenza 
umana. Dawn id-dispoŜizzjonijiet 
jippermetti t-tqegħid fis-suq aktar malajr ta' 

(17) L-applikabilità ta' wħud mid-
dispoŜizzjonijiet speëifiëi tar-Regolament 
tal-Kummissjoni (KE) Nru 507/2006 tad-
29 ta' Marzu 2006 dwar l-awtorizzazzjoni 
kundizzjonali għat-tqegħid fis-suq għall-
prodotti mediëinali għall-uŜu tal-bniedem 
li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tar-
Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-
Regolament tal-Kummissjoni (KE) 
Nru 1234/2008 tal-24 ta' Novembru 2008 li 
jikkonëerna l-eŜami ta’ varjazzjonijiet fit-
termini tal-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid 
fis-suq tal-prodotti mediëinali għall-uŜu 
mill-bniedem u tal-prodotti mediëinali 
veterinarji, tiddependi mir-rikonoxximent 
fil-livell tal-Unjoni tal-qafas tad-
DeëiŜjoni 2119/98/KE, ta' sitwazzjoni ta' 
emerāenza jew ta' sitwazzjoni ta' 
pandemija fir-rigward tal-influwenza 
umana. Dawn id-dispoŜizzjonijiet 
jippermettu t-tqegħid fis-suq aktar malajr 
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ëerti prodotti mediëinali f'kaŜ ta' bŜonnijiet 
urāenti, rispettivament permezz ta' 
awtorizzazzjoni kundizzjonali għat-tqegħid 
fis-suq u tal-possibilità temporanja li 
tingħata varjazzjoni għat-termini tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal-
tilqim għall-influwenza umana anka meta 
ma jkunx hemm ëerta dejta klinika jew 
mhux klinika. Madankollu, minkejja l-
utilità ta' dispoŜizzjonijiet bħal dawn f'kaŜ 
ta' kriŜi, sal-lum il-āurnata ma teŜisti l-ebda 
proëedura għall-ħruā ta' tali 
rikonoxximenti fil-livell tal-Unjoni. Huwa 
għaldaqstant xieraq li tiāi pprovduta 
proëedura bħal din bħala parti mill-
istandards tal-kwalità u s-sigurtà għall-
prodotti mediëinali. 

ta' ëerti prodotti mediëinali f'kaŜ ta' 
bŜonnijiet urāenti, rispettivament permezz 
ta' awtorizzazzjoni kundizzjonali għat-
tqegħid fis-suq u tal-possibilità temporanja 
li tingħata varjazzjoni għat-termini tal-
awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal-
tilqim għall-influwenza umana anka meta 
ma jkunx hemm ëerta data klinika jew 
mhux klinika. Madankollu, minkejja l-
utilità ta' dispoŜizzjonijiet bħal dawn f'kaŜ 
ta' kriŜi, sal-lum il-āurnata ma teŜisti l-ebda 
proëedura għall-ħruā ta' tali 
rikonoxximenti fil-livell tal-Unjoni. Huwa 
għaldaqstant xieraq li tiāi pprovduta 
proëedura bħal din bħala parti mill-
istandards tal-kwalità u s-sigurtà għall-
prodotti mediëinali. Id-dikjarazzjoni ta’ 
sitwazzjoni ta’ emerāenza fil-livell tal-

Unjoni għandha tkun bla preāudizzju 

għall-effetti ta’ deëiŜjoni meħuda mill-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa li 

tiskatta l-produzzjoni ta’ vaëëini minn dik 

staājonali għal dik ta’ pandemija.  

Āustifikazzjoni 

L-identifikazzjoni tal-vajrus Ŝerriegħa għall-produzzjoni tal-vaëëini hija rwol imwettaq mid-
WHO. Il-manifatturi tal-vaëëini jiddependu fuq it-twettiq mid-WHO ta' dan il-kompitu biex 
huma jkunu jistgħu jipproduëu vaëëini kontra l-influwenza (staājonali jew ta’ pandemija). 
Filwaqt li l-UE tista’ unilateralment tibdel l-awtorizzazjzoni tal-kummerëjalizzazzjoni tal-
vaëëini, ix-xejriet reali tal-produzzjoni xorta se jibqgħu jiddependu fuq id-dikjarazzjoni tad-
WHO u l-identifikazzjoni tal-vajrus Ŝerriegħa. 
 

Emenda 9 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 17a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (17a) Meta jseħħ avveniment marbut ma' 

theddid serju transkonfinali għas-saħħa u 

li jkun suxxettibbli li jkollu konsegwenzi 

Ewropej, dan jista' jobbliga lill-Istati 

Membri kkonëernati jieħdu b'mod 

koordinat miŜuri partikolari ta' kontroll 

jew ta' rintraëëar ta' kuntatti, sabiex jiāu 

identifikati l-persuni diāà infettati u l-

persuni esposti għal riskju. Din il-
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kooperazzjoni tista' teħtieā l-iskambju ta' 

data personali permezz tas-sistema, 

inkluŜa informazzjoni sensittiva dwar is-

saħħa u dwar kaŜijiet umani kkonfermati 

jew suspettati bejn l-Istati Membri 

direttament ikkonëernati mill-miŜuri ta’ 

rintraëëar tal-kuntatt. 

Āustifikazzjoni 

Din il-Premessa tagħmel referenza espliëita għar-rintraëëar tal-kuntatt.  
 

Emenda 10 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 20 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Is-setgħa li tadotta atti delegati 
b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat 
dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
għandha tingħata lill-Kummissjoni fir-
rigward tal-miŜuri meħtieāa biex 
jikkumplimentaw l-azzjoni tal-Istati 
Membri, f'sitwazzjonijiet ferm speëifiëi u 
urāenti, għall-aspetti transnazzjonali tal-
kontrol ta' theddid serju transkonfinali 
għas-saħħa. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni tagħmel 
konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma ta’ 
tħejjija tagħha, inkluŜ fil-livell ta’ esperti, 
safejn ikun permess skont l-urāenza tas-
sitwazzjoni.. Meta tkun qiegħda tipprepara 
u tfassal atti delegati, il-Kummissjoni 
għandha tiŜgura traŜmissjoni simultanja, 
f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti 
lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 

(20) Is-setgħa li tadotta atti b'konformità 
mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha 
tiāi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward 
tal-adozzjoni tal-proëeduri ta' 

koordinazzjoni, l-iskambju ta' 

informazzjoni u ta' konsultazzjoni 

reëiproka dwar l-ippjanar ta' tħejjija u ta' 

reazzjoni, l-adozzjoni ta' definizzjonijiet 

tal-kaŜ għal theddid serju transkonfinali 

għas-saħħa, l-adozzjoni ta' proëeduri ta' 
uŜu tas-Sistema ta' Twissija u Reazzjoni 

Bikrija, l-adozzjoni ta' proëeduri ta' 

koordinazzjoni tar-reazzjonijiet tal-Istati 

Membri wara notifika ta' twissija u l-

adozzjoni ta' miŜuri meħtieāa biex 
jikkumplimentaw l-azzjoni tal-Istati 
Membri, f'sitwazzjonijiet ferm speëifiëi u 
urāenti, għall-aspetti transnazzjonali tal-
kontrol ta' theddid serju transkonfinali 
għas-saħħa. Huwa partikolarment 
importanti li l-Kummissjoni tagħmel 
konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma ta’ 
tħejjija tagħha, inkluŜ fil-livell ta’ esperti, 
safejn ikun permess skont l-urāenza tas-
sitwazzjoni.. Meta tħejji u tfassal l-atti 
ddelegati, il-Kummissjoni għandha tiŜgura 
li d-dokumenti rilevanti jiāu trasmessi 
simultanjament, fil-ħin u b’mod adatt lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill. 
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Āustifikazzjoni 

Din id-DeëiŜjoni għandha tippreëiŜa aktar il-proëeduri ta' koordinazzjoni, tal-iskambju ta' 
informazzjoni, tal-konsultazzjoni reëiproka u l-koordinazzjoni fil-qasam tal-ippjanar ta' tħejjija 
u ta' reazzjoni u l-proëeduri ta' uŜu ta' Sistema ta' Twissija u ta' Reazzjoni Bikrija. 
 

Emenda 11 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(21) Sabiex jiāu Ŝgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-
DeëiŜjoni, għandhom jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sabiex 
din tadotta atti ta' implimentazzjoni b'rabta 
ma': il-proëeduri għall-koordinazzjoni, l-
iskambju ta' informazzjoni u l-

konsultazzjoni reëiproka dwar l-ippjanar 

ta' tħejjija u reazzjoni u r-reazzjoni; l-
adozzjoni ta' lista ta' mard li jittieħed 
suāāetta għal netwerk ta' sorveljanza 
epidemjoloāika u l-proëeduri għat-tħaddim 
ta' dan in-netwerk; it-twaqqif u t-
terminazzjoni ta' netwerks ta' monitoraāā 
ad hoc u l-produtturi għat-tħaddim ta' 
netwerks bħal dawn; l-adozzjoni ta' 
definizzjonijiet tal-kaŜ għal theddid serju 

transkonfinali għas-saħħa; il-proëeduri 
għat-tħaddim tas-Sistema ta' Twissija u 

Reazzjoni Bikrija; il-proëeduri għall-

koordinazzjoni tar-reazzjonijiet tal-Istati 

Membri; Ir-rikonixximent ta' 
sitwazzjonijiet ta' emerāenza fil-livell tal-
Unjoni jew ta' sitwazzjonijiet 

prepandemiëi fir-rigward tal-influwenza 

tal-bniedem fil-livell tal-Unjoni. Dawk is-
setgħat ta' implimentazzjoni għandhom 
jiāu eŜerëitati b'konformità mar-
Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-
prinëipji āenerali dwar il-modalitajiet ta’ 
kontroll mill-Istati Membri tal-eŜerëizzju 
mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ 
implimentazzjoni. 

(21) Sabiex jiāu Ŝgurati kundizzjonijiet 
uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-
DeëiŜjoni, għandhom jingħataw setgħat ta' 
implimentazzjoni lill-Kummissjoni sabiex 
din tadotta atti ta' implimentazzjoni b'rabta 
ma': l-adozzjoni ta' lista ta' mard li jittieħed 
suāāetta għal netwerk ta' sorveljanza 
epidemjoloāika u l-proëeduri għat-tħaddim 
ta' dan in-netwerk; it-twaqqif u t-
terminazzjoni ta' netwerks ta' monitoraāā 
ad hoc u l-proëeduri għat-tħaddim ta' 
netwerks bħal dawn; ir-rikonixximent ta' 
sitwazzjonijiet ta' emerāenza fil-livell tal-
Unjoni. Dawk is-setgħat ta' 
implimentazzjoni għandhom jiāu eŜerëitati 
b'konformità mar-Regolament (UE) 
Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u 
tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li 
jistabbilixxi r-regoli u l-prinëipji āenerali 
dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati 
Membri tal-eŜerëizzju mill-Kummissjoni 
tas-setgħat ta’ implimentazzjoni. 
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Āustifikazzjoni 

Din id-DeëiŜjoni għandha tippreëiŜa aktar il-proëeduri għall-koordinazzjoni, l-iskambju ta' 
informazzjoni u l-konsultazzjoni reëiproka dwar l-ippjanar ta' tħejjija u ta' reazzjoni kif ukoll il-
proëeduri għall-operat tas-Sistema ta' Twissija u ta' Reazzjoni Bikrija. 
 

Emenda  12 

Proposta għal deëiŜjoni 

Premessa 22a (ādida) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (22a) Minħabba li hemm diversi Stati 

Membri fejn ir-responsabilità għas-saħħa 

pubblika mhijiex kwistjoni esklussivament 

nazzjonali, imma hija sostanzjalment 

deëentralizzata, huwa vitali li jkun 

garantit li l-awtoritajiet nazzjonali 

jinvolvu lill-awtoritajiet relevanti li jieħdu 

d-deëiŜjonijiet fl-implimentazzjoni ta’ din 

id-DeëiŜjoni fl-Istati Membri. 

Āustifikazzjoni 

Din hija maħsuba bħala emenda orizzontali applikabbli għat-test kollu. Fid-dawl tal-
importanza tiegħu, dan il-punt qed jiddaħħal espliëitament fl-emendi għall-Artikoli 17 
(deŜinjazzjoni ta’ awtoritajiet u rappreŜentanti nazzjonali) u 19 (Kumitat tas-Sigurtà tas-
Saħħa). 
 

Emenda 13 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 1 – paragrafu 2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Din id-deëiŜjoni tiddefinixxi r-rwoli, 

id-dmirijiet u r-responsabilitajiet tal-atturi 

ewlenin u tal-istrutturi fil-livell tal-

Unjoni, kif ukoll il-modalitajiet tal-

kooperazzjoni u l-koordinazzjoni previsti 

bejn l-istituzzjonijiet differenti. 

Āustifikazzjoni 

Dan il-kapitolu introduttorju għandu wkoll jindirizza l-kwistjoni tar-rwoli, id-dmirijiet u r-
responsabilitajiet tal-atturi ewlenin kif ukoll il-koordinazzjoni neëessarja bejniethom. Dawn ir-
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referenzi huma neqsin mill-Artikolu 1. 
 

Emenda  14 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 1 – punt a – sottopunt i 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) mard li jittieħed; (i) mard li jittieħed, inkluŜi infezzjonijiet 
Ŝoonotiëi tal-bniedem; 

 

Emenda  15 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 2 – paragrafu 2a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. F'sitwazzjonijiet eëëezzjonali ta' 

emerāenza fejn mekkaniŜmu tal-Unjoni 

għall-koordinazzjoni tal-miŜuri tas-saħħa 

pubblika f'kaŜ ta' theddidiet 

transkonfinali serji għas-saħħa għajr 

dawk koperti fl-Artikolu 2(1) (jiāifieri 

theddid ta' oriāini bijoloāiku, kimiku u 

ambjentali) jirriŜulta insuffiëjenti biex 

jiŜgura livell għoli ta' protezzjoni tas-

saħħa tal-bniedem, l-Istati Membri jistgħu 

jirreferu theddidiet bħal dawn għall-

koordinament tar-reazzjoni fil-Kumitat 

għas-Sigurtà tas-Saħħa f'konformità mal-

Artikolu 11, f'kooperazzjoni mill-qrib ma' 

setturi oħra tal-Unjoni, jekk ikun xieraq. 

 

Emenda  16 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) "definizzjoni tal-kaŜ" tfisser sett ta' 
kriterji djanostiëi li fuqhom hemm qbil 
komuni li għandha jiāu sodisfatti sabiex bi 
preëiŜjoni jinstabu kaŜijiet ta' theddida 
serja transkonfinali għas-saħħa fil-mira fil-

(a) "definizzjoni tal-kaŜ" tfisser sett ta' 
kriterji djanostiëi li fuqhom hemm qbil 
komuni li għandhom jiāu sodisfatti sabiex 
bi preëiŜjoni jinstabu kaŜijiet ta' theddida 
serja transkonfinali għas-saħħa identifikati 



 

 
 PE509.871/ 11 

 MT 

popolazzjoni li tkun, filwaqt li tiāi eskluŜa 
s-sejba ta' theddid simili ieħor; 

f'popolazzjoni partikolari, filwaqt li tiāi 
eskluŜa s-sejba ta' theddid simili ieħor; 

 

Emenda  17 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 3 – paragrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) "mard li jittieħed" tfisser mard infettiv 
ikkawŜat minn aāent kontaāāuŜ li jista' 
jgħaddi minn persuna għal persuna 
permezz ta' kuntatt dirett ma' individwu 
affettwat jew permezz ta' mezz indirett 
bħall-esponiment għal xi vettur, fomit, 
prodott jew ambjent, jew skambju ta' 
fluwidu, ikkontaminati bl-aāent kontaāāuŜ; 

(b) "mard li jittieħed" tfisser mard infettiv 
ikkawŜat minn aāent kontaāāuŜ li jista' 
jgħaddi minn persuna għal persuna 
permezz ta' kuntatt dirett ma' individwu 
affettwat jew permezz ta' mezz indirett 
bħall-esponiment għal xi vettur, fomit, 
annimal, prodott jew ambjent, jew 
skambju ta' fluwidu, ikkontaminati bl-aāent 
kontaāāuŜ; 

Āustifikazzjoni 

IŜ-Ŝieda ta’ “annimal” tiŜgura li l-proposta tkopri wkoll iŜ-ŜoonoŜi (mard li jittieħed li jista’ 
jgħaddi mill-annimali għall-bnedmin). 
 

Emenda  18 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt ba (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ba) l-adozzjoni ta’ materjali ta’ gwida u 

materjali oħrajn ta’ sensibilizzazzjoni 

dwar is-saħħa u dwar miŜuri tal-iājene li 

l-membri tal-pubbliku jeħtieāu jsegwu fil-

kaŜ ta’ theddidiet serji transkonfinali 

għas-saħħa. Dawn il-miŜuri għandhom 

jinkludu informazzjoni dwar miŜuri tal-

iājene tajba, bħalma huma l-ħasil u t-

tnixxif sewwa tal-idejn, f’ambjenti tal-

kura tas-saħħa, fi stabbilimenti tal-ikel, 

skejjel u nurseries, faëilitajiet tad-

divertiment kif ukoll l-ambjent tax-

xogħol, u għandhom iqisu r-

rakkomandazzjonijiet eŜistenti tal-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. 
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Emenda  19 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt bb (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (bb) il-komunikazzjoni "tal-aqwa 

prattika”. 

 

Emenda  20 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt i 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(i) standards minimi tal-kapaëità ewlenija 
stabbiliti fil-livell nazzjonali għas-settur 
tas-saħħa; 

(i) standards minimi tal-kapaëità ewlenija 
stabbiliti fil-livell nazzjonali għas-settur 
tas-saħħa; dawk l-istandards għandhom 

ukoll jikkonëernaw il-preparazzjonijiet fil-

qasam tal-kura ta’ emerāenza 

psikosoëjali; 

 

Emenda  21 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt ii 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(ii) mekkaniŜmi speëifiëi stabbiliti fil-livell 
nazzjonali għall-interoperabilità bejn is-
settur tas-saħħa u setturi kritiëi oħrajn tas-
soëjetà; 

(ii) mekkaniŜmi speëifiëi stabbiliti fil-livell 
nazzjonali għall-interoperabilià bejn is-
settur tas-saħħa, is-settur veterinarju u 
setturi kritiëi tas-soëjetà oħrajn; 

Āustifikazzjoni 

Skont l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, aktar minn 60 % tal-infezzjonijiet tal-bniedem huma 
ŜoonoŜi li joriāinaw mill-animali jew mill-prodotti tal-annimali. Biex it-theddidiet serji 
transkonfinali tas-saħħa jiāu miāāielda bl-akbar effikaëja possibbli, jeħtieā li jittieħed approëë 
olistiku “Saħħa Waħda”, b’koordinazzjoni u kooperazzjoni mill-qrib bejn is-settur tas-saħħa 
tal-bniedem u s-settur veterinarju bħala komponent vitali tiegħu. 
 

Emenda  22 
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Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 2 – punt iiia (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (iiia) mekkaniŜmi speëifiëi għall-

monitoraāā u r-rappurtar dwar il-

kopertura tal-vaëëini fir-rigward tal-mard 

elenkat fl-Anness mad-

DeëiŜjoni 2119/98/KE. 

Āustifikazzjoni 

L-informazzjoni dwar il-monitoraāā u l-kopertura tal-vaëëini għall-mard li jittieħed kif deskritt 
fid-DeëiŜjoni 2119/98/KE dwar is-sorveljanza epidemjoloāika se tkun essenzjali għall-ipjjanar 
ta' tħejjija u ta' reazzjoni mmexxi mill-Kummissjoni. 
 

Emenda 23 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 4 – paragrafu 5  

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni, tiddetermina l-
proëeduri meħtieāa għall-koordinazzjoni, 
l-iskambju ta' informazzjoni u l-
konsultazzjoni reëiproka msemmija fil-
paragrafi 1 sa 4. 
Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 

għandhom jiāu adottati skont il-

proëedura ta’ analiŜi msemmija fl-

Artikolu 20(2).  

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 21 fir-rigward tad-

distribuzzjoni tar-rwoli u r-

responsabilitajiet tal-atturi ewlenin tal-

ippjanar ta' tħejjija u ta' intervent, kif 

ukoll il-proëeduri għall-koordinazzjoni, l-
iskambju ta' informazzjoni u l-
konsultazzjoni reëiproka msemmija f'dan 
l-Artikolu. 

Āustifikazzjoni 

Din id-deëiŜjoni għandha tippreëiŜa aktar id-distribuzzjoni tar-rwoli u tar-responsabilitajiet 
tal-atturi ewlenin tal-ippjanar ta' tħejjija u ta' reazzjoni. 
 

Emenda 24 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 – paragrafu 3 – subparagrafu 1 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) tadotta, fejn meħtieā, id- imħassar 
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definizzjonijiet tal-kaŜ li għandhom 

jintuŜaw għall-monitoraāā ad hoc, sabiex 

jiāu Ŝgurati l-kumparabilità u l-

kompatibilità fil-livell tal-Unjoni tad-dejta 

miābura. 

Āustifikazzjoni 

Din id-deëiŜjoni għandha tippreëiŜa aktar id-definizzjonijiet tal-kaŜijiet li għandhom jintuŜaw 
għall-monitoraāā ad hoc. 
 

Emenda 25 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 7 - paragrafu 3a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 3a. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-

setgħa tadotta atti delegati skont l-

Artikolu 21 dwar l-adozzjoni tad-

definizzjonijiet tal-kaŜijiet li għandhom 

jintuŜaw għall-monitoraāā ad hoc, b'tali 

mod li tiggarantixxi, fil-livell tal-Unjoni, 

il-paragunabilità u l-kompatibilità tad-

data miābura. 

Āustifikazzjoni 

Din id-deëiŜjoni għandha tippreëiŜa aktar id-definizzjonijiet tal-kaŜijiet li għandhom jintuŜaw 
għall-monitoraāā ad hoc. 
 

Emenda 26 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Sistema ta' twissija rapida biex 
tinnotifika fil-livell tal-Unjoni twissijiet 
marbuta ma' theddid transkonfinali serju 
għas-saħħa, "Sistema ta' Twissija u 
Reazzjoni Bikrija", hija b'dan stabbilita. 
Din is-sistema għandha tpoāāi 
f'komunikazzjoni permanenti lill-
Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti 
responsabbli fil-livell nazzjonali biex 

1. Sistema ta' twissija rapida biex 
tinnotifika fil-livell tal-Unjoni twissijiet 
marbuta ma' theddid serju transkonfinali 
għas-saħħa, "Sistema ta' Twissija u 
Reazzjoni Bikrija", hija b'dan stabbilita. 
Din is-sistema għandha tpoāāi 
f'komunikazzjoni permanenti lill-
Kummissjoni, lill-ECDC u lill-awtoritajiet 
kompetenti responsabbli fil-livell 
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javŜaw, jivvalutaw ir-riskji għas-saħħa 
pubblika u jiddeterminaw il-miŜuri li 
jistgħu jkunu meħtieāa għall-protezzjoni 
tas-saħħa pubblika. 

nazzjonali biex javŜaw, jivvalutaw ir-riskji 
għas-saħħa pubblika u jiddeterminaw il-
miŜuri li jistgħu jkunu meħtieāa għall-
ħarsien tas-saħħa pubblika. 

Āustifikazzjoni 

L-ECDC, li huwa attur ewlieni tas-Sistema ta' Twissija u Reazzjoni Bikrija, għandu jkun 
f'relazzjoni permanenti mal-Kummissjoni u l-Istati Membri.  
 

Emenda  27 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 8 - paragrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1a. L-atturi fis-Sistema ta’ Twissija u 

Reazzjoni Bikrija għandhom iwettqu 

dmirijiethom indipendentement u fl-

interess pubbliku.  

 Qabel ma jwettqu dmirijiethom, 

għandhom jagħmlu disponibbli 

dikjarazzjoni ta' impenn u dikjarazzjoni 

tal-interessi li jindikaw jew l-assenza ta’ 

kwalunkwe interess li jista’ jitqies li 

jippreāudika l-indipendenza tagħhom jew 

kwalunkwe interess dirett jew indirett li 

jista’ jippreāudika l-indipendenza 

tagħhom.  

 Dawk id-dikjarazzjonijiet għandhom 

ikunu aāāornati meta jseħħ tibdil 

sinifikanti, jew tal-anqas darba fis-sena. 

Id-dikjarazzjonijiet għandhom jiāu 

vverifikati mill-Kummissjoni għall-atturi 

fil-livell tal-Unjoni, u mill-awtorità 

kompetenti rilevanti għall-atuuri fil-livell 

tal-Istat Membru.  

 

Emenda 28 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 8 – paragrafu 1b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 1b. L-atturi ewlenin tas-Sistema ta' 
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Twissija u Reazzjoni bikrija għandhom 

jiŜviluppaw l-istrateāija ta' 

komunikazzjoni tagħhom f'konformità 

mal-kaŜ partikolari sabiex iŜommu ë-

ëittadini informati bir-riskju u l-miŜuri 

meħuda. 

 Dik l-istrateāija ta' komunikazzjoni 

għandha tistipula l-kontenut tal-messaāā 

u l-mument ta' komunikazzjoni dwar il-

problema li tinqala', inkluŜi l-modalitajiet 

l-aktar xierqa ta' tixrid. 

 L-istrateāija għandha tikkunsidra l-

kapaëità u r-responsabilitajiet speëifiëi ta' 

kull membru tas-sistema, jiāifieri l-

persuna responsabbli tal-komunikazzjoni 

fil-qasam tal-valutazzjoni tar-riskji għas-

saħħa pubblika fil-Kummissjoni u l-

persuna responsabbli tal-komunikazzjoni 

fil-Kumitat tas-Sigurtà tas-Saħħa, biex 

tiāi organizzata komunikazzjoni 

kkoordinata, konsistenti u trasparenti 

għaë-ëittadini.  

 L-Istati Membri direttament ikkonëernati 

mill-kriŜi għandhom jagħmlu minn kollox 

sabiex jiggarantixxu li l-komunikazzjoni 

tagħhom hija koerenti mal-istrateāija ta' 

komunikazzjoni kkoordinata mill-Kumitat 

tas-sigurtà tas-saħħa 

 L-istrateāija għandha tipproponi b'mod 

speëjali l-kanali ta' komunikazzjoni li 

għandhom jintuŜaw skont il-kaŜ 

partikolari, b'kollaborazzjoni mal-

Parlament Ewropew, il-partijiet 

ikkonëernati u l-pajjiŜi terzi. 

Āustifikazzjoni 

Il-kriŜi minħabba l-batterja E.Coli/STEC O104 uriet bië-ëar kif strateāija ħaŜina ta' 
komunikazzjoni tista' tfixkel il-āestjoni tajba ta' kriŜi u twassal għall-konsegwenzi ekonomiëi 
serji. Din id-deëiŜjoni għandha tinsisti aktar fuq l-importanza tal-istabbiliment ta' strateāija ta' 
komunikazzjoni koerenti u kkoordinata f'kaŜ ta' kriŜi. Artikolu speëifiku dwar din il-kwistjoni 
għandu jidher f'din id-deëiŜjoni.  
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Emenda 29 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' 

atti ta' implimentazzjoni, tadotta proëeduri 
dwar l-iskambju ta' informazzjoni sabiex 
tiŜgura t-tħaddim xieraq tas-Sistema ta' 
Twissija u Reazzjoni Bikrija u l-
implimentazzjoni uniformi tal-Artikoli 8 u 

9. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 

għandhom jiāu adottati skont il-

proëedura ta’ analiŜi msemmija fl-

Artikolu 20(2). 

2. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 21 dwar l-adozzjoni ta' 
proëeduri dwar l-iskambju ta' 
informazzjoni sabiex tiŜgura t-tħaddim 
xieraq tas-Sistema ta' Twissija u Reazzjoni 
Bikrija. 

Āustifikazzjoni 

Din id-deëiŜjoni għandha tippreëiŜa aktar il-mod kif se jsir l-iskambju tal-informazzjoni 
meħtieāa għall-funzjonament tajjeb tas-Sistema ta' Twissija u Reazzjoni Bikrija. 
 

Emenda 30 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 10 - punt c a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) dwar il-valutazzjoni pprovduta mill-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fil-kaŜ 

ta' emerāenza internazzjonali ta' saħħa 

pubblika. 

Āustifikazzjoni 

Il-valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa pubblika għandha wkoll tkun ibbaŜata fuq il-parir mogħti 
mid-WHO jekk ikun kaŜ ta' urāenza ta' saħħa pubblika ta' dimensjoni internazzjonali. 
 

Emenda 31 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 11 - paragrafu 4a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 4a. Fil-kaŜ ta' theddid transkonfinali 

serju għas-saħħa, l-Istati Membri 
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għandhom jikkoordinaw il-messaāāi u l-

kampanji ta' komunikazzjoni tagħhom 

sabiex iwasslu informazzjoni konsistenti u 

armonizzata.  

Āustifikazzjoni 

Il-kriŜi minħabba l-batterja E.Coli/STEC O104 uriet bië-ëar kif strateāija ħaŜina ta' 
komunikazzjoni tista' tfixkel il-āestjoni tajba ta' kriŜi u twassal għall-konsegwenzi ekonomiëi 
serji. Din id-deëiŜjoni għandha tinsisti aktar fuq l-importanza tal-istabbiliment ta' strateāija ta' 
komunikazzjoni koerenti u kkoordinata f'kaŜ ta' kriŜi.  
 

Emenda 32 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 11 – paragrafu 5 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

5. Il-Kummissjoni, permezz ta' atti 

implimentattivi, tiddetermina l-proëeduri 
meħtieāa għall-implimentazzjoni uniformi 

tal-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-
koordinazzjoni reëiproka msemmija f'dan 
l-Artikolu. 

5. Il-Kummissjoni għandu jkollha s-
setgħa tadotta atti delegati f'konformità 

mal-Artikolu 21 fir-rigward tad-diviŜjoni 

tar-rwoli u r-responsabilitajiet tal-atturi 

ewlenin fil-koordinazzjoni u l-proëeduri 

għall-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-
koordinazzjoni reëiproka msemmija f'dan 
l-artikolu. 

Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni 

għandhom jiāu adottati skont il-

proëedura ta’ analiŜi msemmija fl-

Artikolu 20(2). 

 

Āustifikazzjoni 

Din id-deëiŜjoni għandha tippreëiŜa aktar id-diviŜjoni tar-rwoli u tar-responsabilitajiet tal-
atturi ewlenin tas-Sistema ta' Twissija u Reazzjoni bikrija. 
 

Emenda 33 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolo 12 – paragrafu 3 – punt ca (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) ikunu konsistenti mar-

rakkomandazzjonijiet stabbiliti mill-

Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fil-kaŜ 

ta' emerāenza internazzjonali ta' saħħa 
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pubblika. 

Āustifikazzjoni 

Il-miŜuri komuni u temporanji adottati għandhom ikunu koerenti mar-rakkomandazzjonijiet 
stabbiliti mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa jekk ikun kaŜ ta' urāenza ta' saħħa pubblika 
ta' dimensjoni internazzjonali. 
 

Emenda 34 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 12 - paragrafu 3 - subparagrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Il-Kummissjoni għandha tippreëiŜa r-

raāunijiet ta' adozzjoni ta' dawn il-miŜuri. 

Āustifikazzjoni 

Fil-kaŜ ta' adozzjoni ta' miŜuri komuni u temporanji tas-saħħa pubblika, il-Kummissjoni 
għandha tippreëiŜa r-raāunijiet li mmotivaw din l-adozzjoni. 
 

Emenda  35 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 13 - titolu 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Ir-rikonoxximent ta' sitwazzjonijiet ta’ 
emerāenza jew ta' sitwazzjonijiet ta' 

influwenza pandemika 

Ir-rikonoxximent ta' sitwazzjonijiet ta’ 
emerāenza 

Āustifikazzjoni 

“Sitwazzjonijiet ta’ emerāenza" tkopri kollox. M’hemm l-ebda ħtieāa li l-influwenza pandemika 
tkun speëifikata separatament. 
 

Emenda  36 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 13 - paragrafu 1 - subparagrafu 1 - punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) sitwazzjonijiet ta' emerāenza fil-livell sitwazzjonijiet ta' emerāenza fil-livell tal-
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tal-Unjoni; jew Unjoni. 

Āustifikazzjoni 

“Sitwazzjonijiet ta’ emerāenza" tkopri kollox. M’hemm l-ebda ħtieāa li sitwazzjonijiet ta’ 
influwenza pandemika jkunu speëifikati separatament. 
 

Emenda  37 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 – punt b 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(b) sitwazzjonijiet prepandemiëi fir-

rigward tal-influwenza umana fil-livell 

tal-Unjoni. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

“Sitwazzjonijiet ta’ emerāenza" tkopri kollox. M’hemm l-ebda ħtieāa li sitwazzjonijiet ta’ 
influwenza pandemika jkunu speëifikati separatament. 
 

Emenda  38 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 13 – paragrafu 1 – subparagrafu 3 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Fuq raāunijiet imperattivi āāustifikati kif 
xieraq ta' urāenza marbuta mas-severità ta' 
xi theddida serja transkonfinali għas-saħħa 
jew mar-rapidità tat-tixrid tagħha fl-Istati 
Membri, il-Kummissjoni tista' tirrikonoxxi 
formalment sitwazzjonijiet ta' emerāenza 
fil-livell tal-Unjoni jew sitwazzjonijiet 

prepandemiëi fir-rigward tal-influwenza 

umana fil-livell tal-Unjoni permezz ta' atti 
ta' implimentazzjoni applikabbli minnufih 
b'konformità mal-proëedura ta' urāenza 
msemmija fl-Artikolu 20(3). 

Fuq raāunijiet imperattivi āāustifikati kif 
xieraq ta' urāenza marbuta mas-severità ta' 
xi theddida serja transkonfinali għas-saħħa 
jew mar-rapidità tat-tixrid tagħha fl-Istati 
Membri, il-Kummissjoni tista' tirrikonoxxi 
formalment sitwazzjonijiet ta' emerāenza 
fil-livell tal-Unjoni permezz ta' atti ta' 
implimentazzjoni applikabbli minnufih 
b'konformità mal-proëedura ta' urāenza 
msemmija fl-Artikolu 20(3). 

Āustifikazzjoni 

“Sitwazzjonijiet ta’ emerāenza" tkopri kollox. M’hemm l-ebda ħtieāa li sitwazzjonijiet ta’ 
influwenza pandemika jkunu speëifikati separatament. 
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Emenda  39 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 13 – paragrafu 2 – punt d 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) rigward ir-rikonoxximent formali ta' 

sitwazzjoni prepandemika fir-rigward tal-

influwenza umana fil-livell tal-Unjoni, it-

theddida kkonëernata hija l-influwenza 

umana. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

“Sitwazzjonijiet ta’ emerāenza" tkopri kollox. M’hemm l-ebda ħtieāa li sitwazzjonijiet ta’ 
influwenza pandemika jkunu speëifikati separatament. 
 

Emenda  40 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 14 – paragrafu 2 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Ir-rikonoxximent ta' sitwazzjoni 

prepandemika fir-rigward tal-influwenza 

umana fil-livell tal-Unjoni skont punt (b) 

tal-Artikolu 13(1), għandu jkollu l-effett 

legali uniku li jagħti bidu għall-

applikabilità tal-Artikolu 2(2) tar-

Regolament (KE) Nru 507/2006 u tal-

Artikolu 21 tar-Regolament (KE) 

Nru 1234/2008. 

imħassar 

Āustifikazzjoni 

“Sitwazzjonijiet ta’ emerāenza" tkopri kollox. M’hemm l-ebda ħtieāa li sitwazzjonijiet ta’ 
influwenza pandemika jkunu speëifikati separatament. 
 

Emenda  41 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 17 – paragrafu 1 – punt a 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) l-awtoritajiet kompetenti responsabbli 
fil-livell nazzjonali għall-ābir ta' 

(a) l-awtoritajiet rilevanti li jieħdu d-
deëiŜjonijiet responsabbli fi ħdan l-Istat 
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informazzjoni marbuta mas-sorveljanza 
epidemjoloāika kif imsemmi fl-Artikolu 6; 
(b[...]) 

Membru għall-ābir ta' informazzjoni 
marbuta mas-sorveljanza epidemjoloāika 
kif imsemmija fl-Artikolu 6; 

Āustifikazzjoni 

Minħabba li hemm diversi Stati Membri fejn ir-responsabbiltà għas-saħħa pubblika mhijiex 
kwistjoni esklussivament nazzjonali, imma hija sostanzjalment deëentralizzata, huwa vitali li 
jkun garantit li l-awtoritajiet nazzjonali jinvolvu lill-awtoritajiet deëiŜjonali relevanti fl-
implimentazzjoni ta’ din id-deëiŜjoni fl-Istati Membri. 
 

Emenda 42 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 17 - paragrafu 1 - subparagrafu 1a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 In-nomina ta' awtoritajiet u ta' 

rappreŜentanti rilevanti li jieħdu d-

deëiŜjonijiet li jagħmlu parti min-netwerk 

tal-Unjoni stabbilit minn din id-DeëiŜjoni 

għandha tiāi ppubblikata mill-Istati 

Membri. 

Āustifikazzjoni 

Din id-deëiŜjoni għandha tinsisti fuq il-karattru pubbliku tan-nomina tal-istrutturi jew l-
awtoritajiet li jagħmlu parti min-netwerk Komunitarju. 
 

Emenda 43 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 18 - paragrafu 5a (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5a. Dawk responsabbli għall-ipproëessar 

tad-data personali għandhom jieħdu 

miŜuri tekniëi u organizzattivi xierqa biex 

jipproteāu dik id-data kontra l-qrid 

aëëidentali jew illegali, telf aëëidentali, 

alterazzjoni, distribuzzjoni jew aëëess 

mhux awtorizzat u kontra kull forma ta' 

pproëessar illegali.  
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Āustifikazzjoni 

Il-kunfidenzjalità tad-data personali għandha titfakkar f'din id-deëiŜjoni. 
 

Emenda 44 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 18 – paragrafu 5b (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 5b. Skont id-dispoŜizzjonijiet dwar il-

protezzjoni tad-data stabbiliti fil-punt (e) 

tal-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) 

Nru 45/2001 u fil-punt (e) tal-

Artikolu 6(1) tad-Direttiva 95/46/KE, is-

sistema għandha awtomatikament tħassar 

kull messaāā selettiv li jkun fih data 

personali wara 12-il xahar mid-data li 

fiha jkunu ntbagħtu dawk il-messaāāi. 

Āustifikazzjoni 

Id-dewmien limitat taŜ-Ŝamma tad-data personali għandha titfakkar f'din id-deëiŜjoni. 
 

Emenda  45 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 19 – paragrafu 1 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. "Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa", 
magħmul minn rappreŜentanti tal-Istati 
Membri f'livell għoli, huwa b'dan stabbilit. 

1. "Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa", 
magħmul minn rappreŜentanti tal-
awtoritajiet relevanti li jieħdu d-

deëiŜjonijiet fl-Istati Membri f'livell għoli, 
huwa b'dan stabbilit. 

Āustifikazzjoni 

Minħabba li hemm diversi Stati Membri fejn ir-responsabilità għas-saħħa pubblika mhijiex 
kwistjoni esklussivament nazzjonali, imma hija sostanzjalment deëentralizzata, huwa vitali li 
jkun garantit li l-awtoritajiet nazzjonali jinvolvu lill-awtoritajiet deëiŜjonali relevanti fl-
implimentazzjoni ta’ din id-deëiŜjoni fl-Istati Membri. 
 

Emenda  46 
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Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 19 – paragrafu 2 – punt ca (ādid) 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (ca) jagħti konsulenza lill-Ministri tas-

Saħħa u lill-Kummissjoni dwar it-tħejjija 

u l-koordinament ta’ pjanijiet ta’ 

kontināenza. 

 

Emenda 47 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 21 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Is-setgħa li tadotta l-atti delegati tiāi 
kkonferita lill-Kummissjoni suāāetta għall-
kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu. 

1. Is-setgħat li tadotta atti delegati 
jingħataw lill-Kummissjoni soāāetti għall-
kondizzjonijiet li jinsabu f’dan l-Artikolu. 

2. Is-setgħa biex ikunu adottati atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 12 għandhom 
jingħataw lill-Kummissjoni għal perjodu ta' 
ħames snin wara [...] Il-Kummissjoni 
għandha tfassal rapport rigward id-delega 
tas-setgħa sa mhux aktar tard minn disa' 
xhur qabel ma jintemm il-perijodu ta' 
ħames snin. Id-delega tas-setgħa għandha 
tiāi estiŜa b'mod taëitu għal perjodi ta’ tul 
ta' Ŝmien identiku, sakemm il-Parlament 
Ewropew jew il-Kunsill ma jopponux din 
l-estensjoni sa mhux aktar tard minn tliet 
xhur qabel it-tmiem ta' kull perjodu.  

2. Is-setgħa li tadotta atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 4(5), l-
Artikolu 7(3a), l-Artikolu 8(2), l-Artikolu 
11(5), u l-Artikolu 12  għandha tingħata 
lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames 
snin minn […]. Il-Kummissjoni għandha 
tfassal rapport rigward id-delega tas-setgħa 
sa mhux aktar tard minn disa' xhur qabel 
ma jintemm il-perijodu ta' ħames snin. Id-
delega tas-setgħa għandha tiāi estiŜa b'mod 
taëitu għal perjodi ta’ tul ta' Ŝmien 
identiku, sakemm il-Parlament Ewropew 
jew il-Kunsill ma jopponux din l-estensjoni 
sa mhux aktar tard minn tliet xhur qabel it-
tmiem ta' kull perjodu.  

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 12 tista’ tiāi revokata fi 
kwalunkwe mument mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill. Id-deëiŜjoni tar-
revoka għandha ttemm id-delega tas-
setgħat speëifikati f'dik id-deëiŜjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-
pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
ulterjuri stipulata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati diāà fis-
seħħ. 

3. Id-delega tas-setgħat imsemmija fl-
Artikolu 4(5), l-Artikolu 7(3a), l-Artikolu 
8(2), l-Artikolu 11(5), u l-Artikolu 12 tista’ 
tkun revokata mill-Parlament Ewropew 
jew mill-Kunsill fi kwalunkwe ħin. 
DeëiŜjoni ta' revoka ttemm id-delega tas-
setgħa speëifikata f’dik id-deëiŜjoni. Din 
għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-
pubblikazzjoni tad-deëiŜjoni f’Il-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data 
ulterjuri stipulata fih. Ma għandhiex 
taffettwa l-validità tal-atti delegati diāà fis-
seħħ. 
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4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. 

4. Hekk kif tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifikah 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. 

5. Att iddelegat adottat skont l-Artikolu 12 
għandu jidħol biss fis-seħħ jekk ma tiāi 
espressa l-ebda oāāezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill f'perjodu ta' 
xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se jressqu oāāezzjoni Dak il-
perjodu għandu jiāi estiŜ b’xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill. 

5. Att delegat adottat skont l-Artikolu 4(5), 
l-Artikolu 7(8) l-Artikolu 7(3a), l-Artikolu 
8(2), l-Artikolu 11(5) u l-Artikolu 12 
għandu jidħol biss fis-seħħ jekk ma tiāi 
espressa l-ebda oāāezzjoni mill-Parlament 
Ewropew jew mill-Kunsill f'perjodu ta' 
xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-
Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, 
qabel ma jiskadi dak il-perjodu, il-
Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-
tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li 
mhumiex se jressqu oāāezzjoni. Dak il-
perjodu għandu jiāi estiŜ b'xahrejn fuq 
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill. 

 (It-tibdiliet fil-korsiv fil-paragrafi 2, 3 u 5 
tal-Artikolu 21 huma bidliet tekniëi 
introdotti mis-servizzi bħala konsegwenza 
tal-emendi 23, 25, 29 u 32.) 

Āustifikazzjoni 

Id-delega tas-setgħat lill-Kummissjoni għandha tkun soāāetta għal kundizzjonijiet ëari, fil-kaŜ 
tal-atti delegati msemmija fl-Artikolu 12, speëjalment miŜuri komuni u temporanji tas-saħħa 
pubblika stabbiliti meta l-koordinazzjoni tar-reazzjonijiet nazzjonali ma tkunx biŜŜejjed.  Il-
perjodu ta' tliet snin jiŜgura salvagwardja aħjar tas-setgħat tal-Parlament Ewropew. 
 

Emenda 48 

Proposta għal deëiŜjoni 

Artikolu 23 

 
Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Il-Kummissjoni għandha tippreŜenta lill-
Parlament Ewropew u l-Kunsill kull tliet 
snin rapport tekniku dwar l-attivitajiet tas-
Sistema ta' Twissija u Reazzjoni Bikrija u 
attivitajiet oħra mwettqa fil-kuntest tal-
implimentazzjoni ta' din id-DeëiŜjoni. 

Il-Kummissjoni għandha tippreŜenta 
rapport lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill 
kull tliet snin li fih ikollu valutazzjoni tal-
funzjonament tas-Sistema ta' Twissija u 
Reazzjoni Bikrija. 

 L-ewwel rapport, li għandu jintbagħat fi 

Ŝmien tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta' 

din id-DeëiŜjoni, għandu jivvaluta l-

attivitajiet tas-Sistema ta' Twissija u 
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Reazzjoni Bikrija u attivitajiet oħra 
mwettqa fil-kuntest tal-implimentazzjoni 
ta' din id-DeëiŜjoni. Għandu wkoll 

jinkludi kull proposta li l-Kummissjoni 

tikkunsidra neëessarja għall-emenda jew 

l-adattament ta' din id-DeëiŜjoni.  

 

 Kull darba li jiāu adottati miŜuri komuni 

u temporanji ta' saħħa pubblika skont l-

Artikolu 12, u mhux aktar tard minn 

xahrejn mid-data li fiha jkunu āew 

adottati dawn il-miŜuri, il-Kummissjoni 

għandha tippreŜenta lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill rapport dettaljat 

dwar il-kontenut ta' dawn il-miŜuri u l-

kontribuzzjoni tagħhom għat-tnaqqis tat-

theddida serja transkonfinali għas-saħħa. 

Āustifikazzjoni 

Għandu jiāi stabbilit djalogu regolari bejn il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew sabiex dan 
tal-aħħar ikun jista' jiāi informat kif xieraq dwar l-attivitajiet u l-funzjonament tajjeb tas-
Sistema ta' Twissija u ta' Reazzjoni Bikrija. F'kaŜ ta' twissija tas-saħħa, il-Kummissjoni 
għandha, matul ix-xahrejn li jsegwu l-adozzjoni tal-miŜuri, tippreŜenta lill-Parlament Ewropew 
u lill-Kunsill rapport dettaljat dwar il-kontenut ta' dawn il-miŜuri u l-kontribuzzjoni tagħhom 
għat-tnaqqis tat-theddida serja transkonfinali għas-saħħa. 
 
 
 
 


