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– 

EMENDI MILL-PARLAMENT EWROPEW* 

għall-proposta tal-Kummissjoni 

--------------------------------------------------------- 

DEêIśJONI Nru .../2013/EU  
TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL 

dwar theddid serju transkonfinali għas-saħħa 

(Test b'rilevanza għaŜ-śEE) 

                                                 
*  Emendi: it-test ādid jew modifikat huwa indikat permezz tat-tipa korsiva u grassa; it-tħassir 

huwa indikat permezz tas-simbolu ▌. 
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IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA, 

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari 
l-Artikolu 168, il-paragrafi (4)(c) u (5) tiegħu, 

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea, 
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Wara t-trasmissjoni tal-abbozz tal-att leāislattiv lill-Parlamenti nazzjonali, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soëjali Ewropew1, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reājuni2, 

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data3,  

Waqt li jaāixxu f'konformità mal-proëedura leāislattiva ordinarja4, 

                                                 
1 ĀU C , , p. 
2 ĀU C , , p. 
3 ĀU C , , p. 
4 PoŜizzjoni tal-Parlament Ewropew tal-5 ta’ Lulju 2011 (għadha mhix ippubblikata fil-Āurnal 
Uffiëjali) u DeëiŜjoni tal-Kunsill tas-27 ta’ Lulju 2011. 



 

AM\939339MT.doc 4/61 PE509.871v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Billi: 

(1) L-Artikolu 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jiddikjara, fost 
oħrajn, li għandu jiāi Ŝgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem fid-
definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-linji ta' politika u l-attivitajiet kollha tal-Unjoni. 
L-azzjoni tal-Unjoni, li għandha tikkomplementa l-linji politiëi nazzjonali,  
għandha tkopri l-monitoraāā, it-twissija bikrija ta' theddid transkonfinali serju 
għas-saħħa u l-ālieda kontrih u l-Istati Membri għandhom, flimkien mal-
Kummissjoni, jikkoordinaw bejniethom il-linji politiëi u l-programmi tagħhom fl-
oqsma koperti mill-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tas-saħħa pubblika. 

(2) Bid-DeëiŜjoni Nru 2119/98 KE tal-Parlament Ewropea u tal-Kunsill tal-
24 ta' Settembru 19981 āie stabbilit netwerk għas-sorveljanza epidemjoloāika ta' 
mard li jinxtered fil-Komunità. L-esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni ta' dik id-
DeëiŜjoni tikkonferma li l-azzjoni kkoordinata tal-Unjoni għall-monitoraāā, it-
twissija bikrija ta' dak it-theddid u l-ālieda kontrih iŜŜid valur għall-protezzjoni u t-
titjib tas-saħħa tal-bniedem. Madankollu, għadd ta' Ŝviluppi fil-livell tal-Unjoni u dak 
internazzjonali matul l-aħħar deëennju jeħtieāu reviŜjoni ta' dak il-qafas legali. 

                                                 
1 ĀU L 268, 3.10.1998, p. 1. 
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(3) Minbarra l-mard li jittieħed, għadd ta' sorsi oħra ta' perikolu għas-saħħa, notevolment 
marbuta ma' aāenti bijoloāiëi oħra, aāenti kimiëi jew avvenimenti ambjentali, li 
jinkludu perikoli marbuta mat-tibdil fil-klima, jistgħu, minħabba l-iskala jew is-
severità tagħhom, jipperikolaw is-saħħa taë-ëittadini fl-Unjoni kollha, iwasslu għal 
tħaddim difettuŜ ta' setturi kruëjali tas-soëjetà u l-ekonomija u jikkompromettu l-
kapaëità ta' reazzjoni tal-Istati Membri. Għaldaqstant, il-qafas legali stabbilit bid-
DeëiŜjoni Nru 2119/98/KE għandu jiāi estiŜ biex ikopri dan it-theddid u jipprevedi 
approëë ikkoordinat aktar wiesa' għas-sigurtà tas-saħħa fil-livell tal-Unjoni. 

(4) Il-Kumitat tas-Sigurtà tas-Saħħa, grupp informali magħmul minn rappreŜentanti ta' 
livell għoli mill-Istati Membri u stabbilit abbaŜi tal-KonkluŜjonijiet tal-Presidenza 
tal-15 ta' Novembru 2001 dwar il-bijoterroriŜmu, kellu rwol importanti fil-
koordinazzjoni ta' kriŜijiet reëenti rilevanti għall-Unjoni1. Jeħtieā li dan il-grupp jiāi 
integrat f'qafas istituzzjonali formalizzat u jingħata rwol definit sew filwaqt li jiāu 
evitati dupplikazzjonijiet ma' entitajiet oħra tal-Unjoni responsabbli għall-āestjoni 
tar-riskji. ▌ 

                                                 
1 13826/01. 
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(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. L-ECDC, progressivament, ħa f'idejh is-
sorveljanza epidemjoloāika ta' mard li jittieħed u l-operazzjoni tas-Sistema ta' 
Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni min-netwerk tal-Komunità stabbilita 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.  

(6) Ir-Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa (2005) adottati mit-Tmienja u ħamsin 
Assemblea Dinjija tas-Saħħa tat-23 ta' Mejju 2005 saħħew il-koordinazzjoni fost il-
Partijiet tal-Istati tal-Organizzazzjoni tas-Saħħa Dinjija (WHO), li tinkludi l-Istati 
Membri kollha tal-Unjoni, tat-tħejjija u r-reazzjoni għal emerāenza tas-saħħa 
pubblika ta' interess internazzjonali. Il-leāislazzjoni tal-Unjoni għandha tikkunsidira 
dan l-iŜvilupp, inkluŜ l-approëë integrat għall-perikoli kollha tad-WHO li jkopri l-
kategorija kollha tat-theddid independentement mill-oriāini tagħhom. 
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(7) Din id-DeëiŜjoni għandha ▌tapplika mingħajr preāudizzju għal miŜuri vinkolanti 
oħra li jirrigwardaw attivitajiet speëifiëi jew li jistabbilixxu l-istandards tal-kwalità u 
s-sikurezza ta' ëerti oāāetti, li jipprevedu obbligi u għodda speëjali għal monitoraāā, 
twissija bikrija ta' theddid speëifiku ta' natura transkonfinali u l-ālieda kontrih. Dawn 
jinkludu b'mod partikolari leāislazzjoni rilevanti tal-Unjoni fil-qasam ta' tħassib 
komuni dwar is-sikurezza fi kwistjonijiet tas-saħħa pubblika, li jkopru oāāetti bħal 
prodotti farmaëewtiëi, tagħmir mediku u oāāetti tal-ikel, u l-esponiment għal 
radjazzjoni ionizzanti.  

(7a) Il-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem huwa aspett orizzontali definit f'diversi linji 
politiëi u attivitajiet tal-Unjoni. Il-Kummissjoni, flimkien mal-Istati Membri, 
għandha tiŜgura koordinazzjoni u informazzjoni reëiproka bejn il-mekkaniŜmi u l-
istrutturi stabbiliti b'din id-DeëiŜjoni u mekkaniŜmi u strutturi oħra stabbiliti fil-
livell tal-Unjoni u skont it-Trattat Euratom li l-attivitajiet tagħhom ikunu rilevanti 
għall-monitoraāā, it-twissija bikrija, l-ippjanar ta' tħejjija u ta' reazzjoni, u l-ālieda 
kontra theddid transkonfinali serju għas-saħħa bil-ħsieb li jintlaħaq livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem, jiāu evitati l-istess attivitajiet, id-duplikazzjoni 
jew azzjonijiet konfliāāenti, . B'mod partikolari, il-Kummissjoni għandha tiŜgura li 
l-informazzjoni rilevanti mid-diversi sistemi ta' twissija rapida u sistemi ta' 
informazzjoni fil-livell tal-Unjoni u skont it-Trattat Euratom tināabar u tiāi 
kkomunikata lill-Istati Membri permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' 
Reazzjoni. 
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(7b) L-istrutturi għall-koordinazzjoni ta' reazzjonijiet għal theddid transkonfinali serju 
għas-saħħa stabbiliti b'din id-DeëiŜjoni, għandhom, f'ëirkostanzi eëëezzjonali, 
ikunu disponibbli għall-Istati Membri u għall-Kummissjoni anke meta t-theddid 
ma jkunx kopert minn din id-DeëiŜjoni u l-miŜuri tas-saħħa pubblika meħudin 
biex jiāi indirizzat dak it-theddid ma jkunux suffiëjenti biex jiāi Ŝgurat livell għoli 
ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. L-Istati Membri għandhom flimkien mal-
Kummissjoni, jikkoordinaw ir-rispons fi ħdan il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa 
f'kooperazzjoni mill-qrib ma', fejn applikabbli, strutturi oħra stabbiliti fil-livell tal-
Unjoni u skont it-Trattat Euratom għall-monitoraāā, it-twissija bikrija ta' theddid 
bħal dan jew il-ālieda kontrih. 

(8) L-ippjanar ta' tħejjija u reazzjoni huwa element essenzjali li jippermetti monitoraāā 
effettiv, twissija bikrija ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-ālieda kontrih. 
Ippjanar bħal dan għandu jinkludi, b'mod partikolari, it-tħejjija xierqa ta' setturi 
kruëjali tas-soëjetà bħall-enerāija, it-trasport, il-komunikazzjoni jew il-protezzjoni 
ëivili li, f'sitwazzjoni ta' kriŜi, jiddependu minn sistemi pubbliëi tas-saħħa mħejjija 
sew li huma wkoll dipendenti mill-funzjonament ta' dawk is-setturi u mill-
manutenzjoni ta' servizzi essenzjali f'livell xieraq. Fil-kaŜ ta' theddida 
transkonfinali serja għas-saħħa li toriāina minn infezzjoni Ŝoonotika, huwa 
importanti li tiāi Ŝgurata l-interoperabilità bejn is-setturi tas-saħħa u dawk 
veterinarji għall-ippjanar ta' tħejjija u ta' reazzjoni.  
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(8a) Theddid transkonfinali għas-saħħa huwa spiss relatat ma’ aāenti patoāeniëi li 
jistgħu jiāu trasmessi bejn l-individwi. Filwaqt li trasmissjoni bħal din ma tistax 
tiāi kompletament evitata, miŜuri tal-iājene āenerali jistgħu jagħtu kontribut 
importanti billi jnaqqsu r-rapidità u l-punt ta’ tixrid tal-aāent u b’hekk inaqqsu r-
riskju āenerali. Tali miŜuri jistgħu jinkludu informazzjoni dwar miŜuri tal-iājene 
tajba, bħalma huma l-ħasil u t-tnixxif sewwa tal-idejn, f'ambjenti kollettivi u fuq 
il-post tax-xogħol, u għandhom iqisu r-rakkomandazzjonijiet eŜistenti tal-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa. 

(9) Ir-Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa (2005) diāà jirrikjedu li l-Istati 
Membri jiŜviluppaw, isaħħu u jŜommu l-kapaëità tagħhom li jiskopru, jivvalutaw, 
jinnotifikaw u jirreaāixxu għal emerāenza tas-saħħa pubblika ta' tħassib 
internazzjonali. Meħtieāa konsultazzjoni bil-ħsieb ta' koordinazzjoni bejn l-Istati 
Membri sabiex tiāi promossa l-interoperabbiltà bejn l-ippjanar ta' tħejjija nazzjonali 
b'kont meħud tal-istandards internazzjonali, filwaqt li tiāi rispettata l-kompetenza tal-
Istati Membri fl-organizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa tagħhom.  

L-Istati Membri għandhom jipprovdu regolarment lill-Kummissjoni bl-
informazzjoni dwar l-istat tal-ippjanar tagħhom ta' tħejjija u reazzjoni fil-livell 
nazzjonali. L-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri għandha tinkludi l-
elementi li l-Istati Membri huma obbligati jirrappurtaw lid-WHO fil-kuntest tar-
Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa (2005). L-informazzjoni għandha 
tindirizza b'mod partikolari d-dimensjoni transkonfinali tal-ippjanar ta' tħejjija u 
reazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tiābor l-informazzjoni li tirëievi u għandha 
tiŜgura l-iskambju tagħha fost l-Istati Membri permezz tal-Kumitat għas-Sigurtà 
tas-Saħħa. 
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Meta Stat Membru jiddeëiedi li jirrevedi sostanzjalment l-ippjanar tat-tħejjija 
nazzjonali tiegħu, huwa għandu jiforma lill-Kummissjoni b'dan u jibgħat lill-
Kummissjoni l-informazzjoni dwar l-aspetti prinëipali ta' tali reviŜjoni b'mod 
f'waqtu sabiex tkun possibbli l-kondiviŜjoni tal-informazzjoni u konsultazzjonijiet 
possibbli fi ħdan il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa. 

(10) Il-Parlament Ewropew fir-riŜoluzzjoni tiegħu tat-8 ta' Marzu 20111 u l-Kunsill fil-
KonkluŜjonijiet tiegħu tat-13 ta' Settembru 20102 enfasizzaw il-ħtieāa li tiāi 
introdotta proëedura komuni għall-akkwist konāunt ta' kontromiŜuri mediëi, u b'mod 
partikolari ta' tilqim pandemiku, li tippermetti lill-Istati Membri biex, fuq baŜi 
volontarja, jibbenefikaw minn tali xiri fi grupp, pereŜempju billi jinkisbu prezzijiet 
vantaāājuŜi u flessibbiltà tal-ordni fir-rigward ta' prodott speëifiku. Fir-rigward tat-
tilqim pandemiku, fil-kuntest tal-kapaëitajiet limitati għall-produzzjoni f'livell 
globali, tali proëedura titwettaq bl-għan li jkun permess aëëess aktar ekwu għal 
vaëëini għall-Istati Membri involuti, biex tgħinhom jissodisfaw aħjar il-ħtiāijiet 
tat-tilqim taë-ëittadini tagħhom, skont politiki dwar it-tilqim fl-Istati Membri. 

                                                 
1 2010/2153 (INI). 
2 12665/10. 
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(11) Għall-kuntrarju tal-mard li jittieħed, li s-sorveljanza tiegħu fil-livell tal-Unjoni 
titwettaq fuq baŜi permanenti mill-ECDC, theddid transkonfinali serju ieħor għas-
saħħa bħalissa ma jeħtiāx monitoraāā sistematiku. Għalhekk għal dak it-theddid l-
ieħor huwa aktar adatt approëë ibbaŜat fuq ir-riskju, fejn il-monitoraāā jiāi Ŝgurat 
mis-sistemi ta' monitoraāā tal-Istati Membri u l-informazzjoni disponibbli tiāi 
skambjata permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni (EWRS). 

(11a) Il-Kummissjoni għandha ssaħħaħ il-kooperazzjoni u l-attivitajiet mal-ECDC, l-
Istati Membri, l-Aāenzija Ewropea għall-Mediëini u l-WHO biex ittejjeb il-metodi 
u l-proëessi li permezz tagħhom tiāi pprovduta l-informazzjoni relatata mal-
kopertura tal-mard li jista' jiāi evitat bit-tilqim. 
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(12) Għandha tiāi stabbilita sistema li tippermetti n-notifika fil-livell tal-Unjoni ta' 
twissijiet relatati ma' theddid transkonfinali serju għas-saħħa sabiex tiŜgura li l-
awtoritajiet kompetenti tas-saħħa pubblika fl-Istati Membri u l-Kummissjoni jkunu 
informati fil-ħin u kif dovut. Għaldaqstant, is-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' 
Reazzjoni (EWRS), stabbilita skont id-DeëiŜjoni Nru 2119/98/KE għal mard li 
jittieħed, għandha tiāi estiŜa għat-theddid transkonfinali serju għas-saħħa kollu 
kopert mid-DeëiŜjoni preŜenti, filwaqt li l-operazzjoni tal-EWRS għandhom 
jibqgħu fil-kompetenza tal-ECDC. In-notifika ta' twissija għandha tkun rikjesta biss 
fejn l-iskala u s-severità tat-theddid ikkonëernat ikunu jew ikunu jistgħu jsiru tant 
sinifikanti li t-theddid jaffetwa jew ikun jista' jaffetwa aktar minn Stat Membru 
wieħed u jkun jirrikjedi jew jista' jirrikjedi reazzjoni kkoordinata fil-livell tal-
Unjoni. Sabiex tiāi evitata d-dupplikazzjoni, il-Kummissjoni għandha tiŜgura li n-
notifiki ta' twissija fis-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni u sistemi oħra 
ta' twissija rapida fil-livell tal-Unjoni jkunu marbuta ma' xulxin kemm jista' jkun 
sabiex l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri jkunu jistgħu jevitaw safejn 
possibbli li jibagħtu l-istess twissija permezz ta' sistemi differenti fil-livell tal-
Unjoni. 
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(13) Sabiex jiāi Ŝgurat li l-valutazzjoni tar-riskji għas-saħħa pubblika fil-livell tal-Unjoni 
minn theddid transkonfinali serju għas-saħħa hija konsistenti kif ukoll komprensiva 
minn perspettiva tas-saħħa pubblika, il-kompetenzi xjentifiëi disponibbli għandhom 
jiāu mobilizzati b'mod ikkoordinat, permezz ta' mezzi jew strutturi skont it-tip ta' 
theddid ikkonëernat.  

Din il-valutazzjoni tar-riskju għandha tiāi Ŝviluppata fi proëess għal kollox 
trasparenti u għandha tkun ibbaŜata fuq prinëipji ta' eëëellenza, indipendenza, 
imparzjalità u trasparenza. Din il-valutazzjoni tar-riskju għandha tiāi pprovduta 
mill-Aāenziji tal-Unjoni f'konformità mal-missjonijiet tagħhom jew mill-
Kummissjoni jekk il-valutazzjoni tar-riskju mitluba tkun kompletament jew 
parzjalment barra l-mandati tal-Aāenziji tal-Unjoni.  

13(a) B'kont meħud tar-regoli applikabbli f'kull kaŜ, esperti xjentifiëi għandhom 
jagħmlu dikjarazzjonijiet ta' interess u dikjarazzjonijiet ta' impenn. Tali 
dikjarazzjonijiet għandhom jinkludu kwalunkwe attività, sitwazzjoni, ëirkustanzi 
jew fatti oħra li potenzjalment jinvolvu interessi diretti u indiretti sabiex 
jippermettu l-identifikar ta' dawk l-interessi li jistgħu jiāu meqjusa li 
jippreāudikaw l-interessi tagħhom.  
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(14) Reazzjoni effettiva għal theddid transkonfinali serju għas-saħħa fil-livell nazzjonali 
tista' teħtieā konsultazzjoni fost l-Istati Membri, flimkien mal-Kummissjoni, bil-
ħsieb li tiāi kkoordonata reazzjoni nazzjonali u tista', tirrikjedi  skambju ta' 
informazzjoni ▌.  Skont id-DeëiŜjoni Nru 2119/98/KE, l-Istati Membri diāà 
jikkonsultaw lil xulxin f'koordinazzjoni mal-Kummissjoni bil-ħsieb li jiāu 
kkoordinati  l-isforzi tagħhom u r-reazzjoni fil-livell tal-Unjoni ▌fir-rigward ta' 
mard li jittieħed. MekkaniŜmu simili għandu japplika għal kull theddid transkonfinali 
serju għas-saħħa indipendentement mill-oriāini tiegħu. Wieħed għandu jiftakar ukoll 
li indipendentement minn din id-DeëiŜjoni, f'kaŜ ta' emerāenza kbira, Stat Membru 
jista' jitlob l-għajnuna skont id-DeëiŜjoni tal-Kunsill tat-8 ta' Novembru 2007 li 
tistabbilixxi MekkaniŜmu Komunitarju tal-Protezzjoni êivili (2007/779/KE, 
Euratom)1. 

(14a) L-obbligi tal-Istati Membri li jipprovdu informazzjoni skont din id-DeëiŜjoni ma 
jaffettwawx l-applikazzjoni tal-Artikolu 346(1)(a) tat-Trattat dwar il-Funzjonament 
tal-Unjoni Ewropea, li jistabbilixxi li l-ebda Stat Membru ma għandu jkun 
obbligat jipprovdi informazzjoni li l-iŜvelar tagħha hu meqjus kuntrarju għall-
interessi essenzjali tas-sigurtà tiegħu. 

                                                 
1 ĀU L 314, 1.12.2007, p. 9. 
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(15) L-Istati Membri għandhom ir-responsabbiltà li jiāāestixxu kriŜi tas-saħħa 
pubblika fil-livell nazzjonali. Madankollu, miŜuri meħudin minn Stati Membri 
individwali jistgħu jkunu ta' ħsara għall-interessi ta' Stati Membri oħra jekk ma 
jkunux konsistenti  ma' xulxin u jekk ikunu bbaŜati fuq valutazzjonijiet tar-riskju 
differenti. Għaldaqstant, l-għan tal-koordinazzjoni tar-reazzjoni fil-livell tal-Unjoni 
għandu jfittex li jiŜgura fost oħrajn li l-miŜuri meħudin fil-livell nazzjonali jkunu 
proporzjonati u limitati għal riskji tas-saħħa pubblika marbuta ma' theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa, u ma jmorrux kontra l-obbligi u d-drittijiet stabbiliti 
fit-Trattat, bħal dawk marbuta mar-restrizzjoni tas-safar u l-kummerë. 

(16) Komunikazzjoni inkonsistenti, u li toħloq konfuŜjoni 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. 
Għalhekk, il-koordinazzjoni tar-reazzjoni fil-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa, 
megħjun minn sottogruppi rilevanti, għandha tkopri l-iskambju rapidu ta' 
informazzjoni fuq messaāāi u strateāiji ta' komunikazzjoni u l-indirizzar tal-isfidi 
tal-komunikazzjoni bil-ħsieb li tiāi kkoordinata l-komunikazzjoni tar-riskju u tal-
kriŜi, abbaŜi ta' evalwazzjoni tajba u indipendenti tar-riskji għas-saħħa pubblika, li 
għandhom jiāu adattati għall-ħtiāijiet u ë-ëirkostanzi nazzjonali. Dan l-iskambju 
ta' informazzjoni ser jiffaëilita l-monitoraāā taë-ëarezza u l-koerenza tal-messaāāi 
lill-pubbliku u lill-professjonisti fil-kura tas-saħħa. 



 

AM\939339MT.doc 16/61 PE509.871v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

(17) L-applikabbiltà ta' xi dispoŜizzjonijiet speëifiëi tar-Regolament tal-Kummissjoni 
(KE) Nru 507/2006 tad-29 ta' Marzu 2006 dwar l-awtorizzazzjoni kondizzjonali 
għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti mediëinali għall-uŜu mill-bniedem li jagħmlu parti 
mill-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-
Kunsill1 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 veterinarji2 tiddependi mir-rikonoxximent fil-livell 
tal-Unjoni, fil-qafas tad-DeëiŜjoni 2119/98/KE, ta' sitwazzjoni ta' emerāenza jew ta' 
sitwazzjoni ta' pandemija fir-rigward tal-influwenza tal-bniedem. Dawn id-
dispoŜizzjonijiet jippermettu t-tqegħid fis-suq aktar malajr ta' ëerti prodotti 
mediëinali f'kaŜ ta' ħtiāijiet urāenti, rispettivament permezz ta' awtorizzazzjoni 
kondizzjonali għat-tqegħid fis-suq u tal-possibbiltà temporanja li tingħata varjazzjoni 
għat-termini tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq għal-tilqim kontra l-influwenza 
tal-bniedem anke meta ëerta data klinika jew mhux klinika tkun nieqsa. Madankollu, 
minkejja s-siwi ta' dispoŜizzjonijiet bħal dawn f'kaŜ ta' kriŜi, sal-āurnata tal-lum 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 ta' 
kwalità u sikurezza għal prodotti mediëinali.  

                                                 
1 ĀU L 92, 30.3.2006, p. 6. 
2 ĀU L 334, 12.12.2008, p. 7. 
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(17a) Qabel tiāi rikonoxxuta sitwazzjoni ta' emerāenza tas-saħħa pubblika fil-livell tal-
Unjoni, il-Kummissjoni għandha, tikkoordina mal-WHO sabiex tikkondividi l-
analiŜi tagħha tas-sitwazzjoni tat-tifqigħa u tinforma bl-intenzjoni tagħha li toħroā 
DeëiŜjoni bħal din. Fejn tiāi adottata DeëiŜjoni bħal din, il-Kummissjoni għandha 
tinforma lill-WHO dwarha. 

(17b) Meta jseħħ avveniment marbut ma' theddid transkonfinali serju għas-saħħa u li 
jkun suxxettibbli li jkollu konsegwenzi Ewropej, l-Istati Membri kkonëernati 
jistgħu jkunu obbligati jieħdu miŜuri partikolari ta' kontroll jew ta' rintraëëar ta' 
kuntatti b'mod ikkoordinat, sabiex b'mod koordinat jiāu identifikati l-persuni diāà 
infettati u l-persuni esposti għal riskju. Din il-kooperazzjoni tista' teħtieā l-
iskambju ta' data personali permezz tas-sistema, inkluŜa informazzjoni sensittiva 
dwar is-saħħa u dwar kaŜijiet umani kkonfermati jew suspettati fost l-Istati 
Membri direttament affettwati mill-miŜuri ta’ rintraëëar tal-kuntatt. 
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(17c) Il-kooperazzjoni ma' pajjiŜi terzi u organizzazzjonijiet internazzjonali fil-qasam 
tas-saħħa pubblika għandha tiāi mrawma u hija ta' importanza partikolari biex 
tiŜgura l-iskambju ta' informazzjoni mal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa dwar 
il-miŜuri meħuda fl-ambitu ta' din id-DeëiŜjoni. B'mod partikolari, jista' jkun fl-
interess tal-Unjoni li jiāu konkluŜi ftehimiet ta' kooperazzjoni internazzjonali ma' 
pajjiŜi terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali, inkluŜa l-WHO, biex jitrawwem 
l-iskambju ta' informazzjoni rilevanti mis-sistemi ta' monitoraāā u ta' twissija 
dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa. Fi ħdan il-limiti ta' kompetenza tal-
Unjoni, ftehimiet bħal dawn jistgħu jinkludu, fejn adatt, is-sehem ta' tali pajjiŜi 
terzi jew organizzazzjoni internazzjonali fin-netwerk ta' monitoraāā ta' sorveljanza 
epidemjoloāika rilevanti u s-Sistema ta' Twissija bikrija u ta' Reazzjoni, l-iskambju 
ta' prattika tajba fl-oqsma tal-ippjanar ta' tħejjija u ta' reazzjoni, il-valutazzjoni 
tar-riskju għas-saħħa pubblika u l-kollaborazzjoni fil-koordinazzjoni ta' reazzjoni.  
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(18) L-ipproëessar ta' data personali għall-fini tal-implimentazzjoni ta' din id-DeëiŜjoni 
għandu jikkonforma mad-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 u r-Regolament Nru 45/2001 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diëembru 2000 dwar il-protezzjoni ta' 
individwu fir-rigward tal-ipproëessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi 
tal-Komunità u dwar il-movement liberu ta' dik id-data2. B'mod partikolari, l-
operazzjoni tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni għandha tipprovdi 
salvagwardji speëifiëi li jippermettu skambju sikur u legali tad-data personali għall-
fini ta' miŜuri tat-traëëar ta' kuntatti li l-Istati Membri implimentaw fil-livell 
nazzjonali.  

(19) Billi l-objettivi ta' din id-DeëiŜjoni ma jistgħux jintlaħqu suffiëjentement mill-Istati 
Membri waħidhom minħabba l-iskala transkonfinali ta' dak it-theddid, u għalhekk 
jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista' tadotta miŜuri, skont il-
prinëipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea. Skont il-prinëipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, din id-
DeëiŜjoni ma tmurx lil hinn minn dak li hu meħtieā sabiex jinkisbu dawk l-għanijiet. 

 ▌ 

                                                 
1 ĀU L 281, 23.11.1995, p. 31. 
2 ĀU L 8, 12.1.2001, p. 1. 
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(21) Sabiex jiāu Ŝgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' din id-
DeëiŜjoni, għandhom jingħataw setgħat ta' implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex 
tadotta atti ta' implimentazzjoni relatati ma': mudelli li għandhom jintuŜaw fil-
provvista ▌tal-informazzjoni ▌dwar l-ippjanar ta' tħejjija u ta' reazzjoni; l-
istabbiliment u l-aāāornament ta' lista ta' mard li jittieħed u kwistjonijiet speëjali 
dwar is-saħħa soāāetti għan-netwerk ta' sorveljanza epidemjoloāika u l-proëeduri 
għall-operazzjoni ta' netwerk bħal dan ▌; l-adozzjoni ta' definizzjonijiet tal-kaŜ għal 
dak il-mard li jittieħed u kwistjonijiet speëjali ta' saħħa koperti min-netwerk ta' 
sorveljanza epidemjoloāika u, fejn meħtieā, għal kwistjonijiet oħra ta' theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa soāāetti għal monitoraāā ad hoc; il-proëeduri għall-
operazzjoni tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni; il-proëeduri għall-
iskambju ta' informazzjoni dwar is-suāāett u l-koordinazzjoni tar-reazzjonijiet tal-
Istati Membri; ir-rikonoxximent ta' sitwazzjonijiet ta' emerāenza ta' saħħa pubblika 
fil-livell tal-Unjoni u t-tmiem ta' tali rikonoxximent.  
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Dawk is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jiāu eŜerëitati f'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. Minħabba li l-atti ta' implimentazzjoni previsti b'din id-
DeëiŜjoni jikkonëernaw il-protezzjoni tas-saħħa tal-bnedmin, il-Kummissjoni ma 
tistax tadotta abbozz ta' att ta' implimentazzjoni fejn il-Kumitat ma jippreŜentax 
opinjoni, f'konformità mal-Artikolu 5(4) subparagrafu 2, punt a) tar-Regolament 
(UE) Nru 182/2011. 

(22) Sabiex tittejjeb ië-ëarezza u ë-ëertezza legali, id-DeëiŜjoni Nru 2119/98/KEE 
għandha titħassar u tiāi sostitwita b'din id-DeëiŜjoni. 

(22a) Minħabba li hemm diversi Stati Membri fejn ir-responsabilità għas-saħħa 
pubblika mhijiex kwistjoni esklussivament nazzjonali, imma hija sostanzjalment 
deëentralizzata, l-awtoritajiet nazzjonali għandhom, jinvolvu lill-awtoritajiet 
rilevanti fl-implimentazzjoni ta’ din id-DeëiŜjoni. 

ADOTTAW DIN ID-DEêIśJONI 
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Kapitolu I  
DispoŜizzjonijiet āenerali  

Artikolu 1 
Suāāett 

1. Din id-DeëiŜjoni tistabbilixxi regoli dwar il-monitoraāā, is-sorveljanza 
epidemjoloāika, it-twissija bikrija ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-
ālieda kontrih, li jinkludu l-ippjanar ta' tħejjija u ta' reazzjoni marbuta ma' dawk l-
attivitajiet, sabiex jiāu kkoordinati u kkomplimentati l-linji politiëi nazzjonali. 

2. Din id-DeëiŜjoni għandha l-għan li tappoāāa l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni 
bejn l-Istati Membri għat-titjib tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-firxa ta' mard serju 
tal-bniedem lil hinn mill-fruntieri tal-Istati Membri, u għall-ālieda kontra ▌theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa ieħor sabiex tikkontribwixxi għal livell għoli ta' 
protezzjoni tas-saħħa pubblika fl-Unjoni. 

2a. Din id-DeëiŜjoni tiëëara wkoll il-modalitajiet ta' kooperazzjoni u ta' koordinazzjoni 
previsti bejn l-atturi differenti fil-livell tal-Unjoni. 
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 Artikolu 2  
Kamp ta' applikazzjoni 

1. Din id-DeëiŜjoni għandha tapplika għal miŜuri tas-saħħa pubblika f'kaŜ ta' theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa li jaqa' fil-kategoriji li āejjin: 

(a) theddid ta' oriāini bijoloāika, li jikkonsisti minn: 

(i) mard li jittieħed; 

(ii) reŜistenza antimikrobika u infezzjonijiet assoëjati mal-kura tas-saħħa 
marbuta ma' mard li jittieħed (minn issa 'l quddiem ▌"il-kwistjonijiet 
speëjali tas-saħħa relatati");  

(iii) bijotossini jew aāenti bijoloāiëi dannuŜi oħra mhux relatati ma' mard li 
jittieħed; 

(b) theddid ta' oriāini ▌kimika; 

(c) theddid ta' oriāini ▌ambjentali; 
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(d) theddid ta' oriāini mhux magħrufa; 

(e) avvenimenti li jistgħu jikkostitwixxu emerāenzi tas-saħħa pubblika ta' interess 
internazzjonali li āew iddeterminati skont ir-Regolamenti Internazzjonali dwar 
is-Saħħa (2005), dment li jaqgħu taħt waħda mill-kategoriji ta' theddid 
stabbiliti fil-punti (a) sa (d). 

1a. Din id-deëiŜjoni għandha tapplika wkoll għas-sorveljanza epidemjoloāika tal-mard 
li jittieħed u tal-kwistjonijiet speëjali tas-saħħa relatati.  

2. Id-dispoŜizzjonijiet ta' din id-DeëiŜjoni huma mingħajr preāudizzju għad-
dispoŜizzjonijiet ta' atti oħra tal-Unjoni li jirregolaw aspetti speëifiëi tal-
monitoraāā, it-twissija bikrija, il-koordinazzjoni tal-ippjanar ta' tħejjija u ta' 
reazzjoni għal theddid transkonfinali ▌ serju għas-saħħa u l-koordinazzjoni tal-
ālieda kontrih, inkluŜi miŜuri li jistabbilixxu standards ta' kwalità u sikurezza għal 
oāāetti u miŜuri speëifiëi li jirrigwardaw attivitajiet ekonomiëi speëifiëi.  
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2a. F'sitwazzjonijiet ta' emerāenza eëëezzjonali Stat Membru jew il-Kummissjoni tista' 
tirreferi theddid transkonfinali serju għas-saħħa ieħor minbarra dawk koperti fl-
Artikolu 2(1) għall-koordinazzjoni ta' reazzjoni lill-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa f'konformità mal-Artikolu 11, jekk jitqies li l-miŜuri tas-saħħa pubblika li 
ttieħdu ma jkunux biŜŜejjed biex jiŜguraw livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-
bniedem.  

3. Il-Kummissjoni għandha, ▌ flimkien mal-Istati Membri, tiŜgura l-koordinazzjoni u l-
informazzjoni reëiproka bejn il-mekkaniŜmi u l-istrutturi stabbiliti b'din id-DeëiŜjoni 
u mekkaniŜmi u strutturi simili stabbiliti fil-livell tal-Unjoni li l-attivitajiet tagħhom 
huma rilevanti għall-monitoraāā, it-twissija bikrija, l-ippjanar ta' tħejjija u ta' 
reazzjoni ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa u l-ālieda kontrih. 

4. L-Istati Membri għandhom iŜommu d-dritt jew jintroduëu arranāamenti, 
proëeduri u miŜuri addizzjonali għas-sistemi nazzjonali tagħhom fl-oqsma koperti 
minn din id-DeëiŜjoni, inkluŜi arranāamenti previsti fi ftehimiet jew 
konvenzjonijiet bilaterali jew multilaterali eŜistenti jew futuri, dment li dawn l-
arranāamenti, il-proëeduri u l-miŜuri ma jxekklux l-applikazzjoni ta' din id-
DeëiŜjoni. 
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Artikolu 3  
Definizzjonijiet 

Għall-fini ta' din id-DeëiŜjoni, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li āejjin: 

(a) "definizzjoni tal-kaŜ" tfisser sett ta' kriterji dijanjostiëi li fuqhom hemm qbil komuni 
li għandhom jiāu sodisfatti sabiex jiāu identifikati bi preëiŜjoni kaŜijiet ta' theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa fil-mira f'popolazzjoni partikolari, filwaqt li tiāi 
eskluŜa s-sejba ta' theddid mhux relatat; 

(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 vettur, annimal, fomit, prodott 
jew ambjent, jew skambju ta' fluwidu, ikkontaminati bl-aāent kontaāāuŜ; 

(c) "traëëar ta' kuntatti" tfisser miŜuri implimentati ▌sabiex jiāu ttraëëati persuni li āew 
esposti għal xi sors ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa, u li huma 
potenzjalment fil-perikolu li toħroāilhom xi marda jew li diāà ħarāitilhom; 
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(d) "sorveljanza epidemjoloāika" tfisser ▌il-ābir, l-analiŜi, l-interpretazzjoni u d-
disseminazzjoni sistematiëi ta' data u analiŜi dwar mard li jittieħed u kwistjonijiet 
speëjali tas-saħħa relatati ▌; 

(e) "monitoraāā" tfisser l-osservazzjoni kontinwa, ▌is-sejba jew ir-reviŜjoni ta' bidliet 
f'kondizzjoni, jew sitwazzjoni, jew bidliet fl-attivitajiet, inkluŜa funzjoni kontinwa li 
tuŜa l-ābir sistematiku ta' data u analiŜi dwar indikaturi speëifiëi relatati ma' theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa; 

(f) "miŜura tas-saħħa pubblika" tfisser deëiŜjoni jew attività maħsuba biex tipprevjeni, 
timmonitorja jew tikkontrolla l-firxa ta' mard jew kontaminazzjoni, jew biex 
tiāāieled kontra riskji gravi għas-saħħa pubblika jew biex ittaffi l-impatt tagħhom 
fuq is-saħħa pubblika; 

(g) "theddid transkonfinali serju għas-saħħa" tfisser perikolu li jista' jkun fatali jew b'xi 
mod ieħor serju għas-saħħa ta' oriāini bijoloāika, kimika, ambjentali jew mhux 
magħrufa li jixtered jew li jikkostitwixxi riskju sinifikanti li jixtered lil hinn mill-
fruntieri nazzjonali tal-Istati Membri, u li jista' jkun jeħtieā  koordinazzjoni  fil-livell 
tal-Unjoni sabiex jiāi Ŝgurat livell għoli ta' protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem; 

 ▌ 



 

AM\939339MT.doc 28/61 PE509.871v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

Kapitolu II  
Ippjanar  

Artikolu 4  
Ippjanar ta' tħejjija u ta' reazzjoni 

1. L-Istati Membri u l-Kummissjoni għandhom jikkonsultaw lil xulxin fi ħdan il-
Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa msemmi fl-Artikolu 19 bil-ħsieb li jikkoordinaw l-
isforzi tagħhom biex jiŜviluppaw, isaħħu u jŜommu l-kapaëitajiet tagħhom għall-
monitoraāā, it-twissija bikrija u l-valutazzjoni ta' theddid transkonfinali serju għas-
saħħa u r-reazzjoni ▌fil-konfront tiegħu. Dik il-konsultazzjoni għandha tkun 
immirata lejn: 

(-a) il-kondiviŜjoni tal-aħjar prattika u esperjenza fl-ippjanar ta' tħejjija u ta' 
reazzjoni; 

(a) il-promozzjoni tal-interoperabbiltà ta' ppjanar ta' tħejjija nazzjonali;  

(aa) l-indirizzar tad-dimensjoni intersettorjali tal-ippjanar ta' tħejjija u ta' 
reazzjoni fil-livell tal-Unjoni; 

(b) l-appoāā għall-implimentazzjoni ta' rekwiŜiti tal-kapaëità ewlenija, għas-
sorveljanza u r-reazzjoni kif imsemmi fl-Artikoli 5 u 13 tar-Regolamenti 
Internazzjonali dwar is-Saħħa (2005). 
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2. Għall-fini tal-paragrafu 1, l-Istati Membri għandhom sa [sena wara d-dħul fis-seħħ 
ta' din id-DeëiŜjoni] u kull tliet snin wara dan jipprovdu lill-Kummissjoni 
▌informazzjoni dwar l-istat tal-ippjanar ta' tħejjija u ta' reazzjoni fil-livell nazzjonali.  

Din l-informazzjoni għandha tinkludi dan li āej: 

(i) l-identifikazzjoni u l-istat tal-implimentazzjoni tal-istandards tal-kapaëità 
ewlenija għall-ippjanar ta' tħejjija u ta' reazzjoni kif iddeterminat fil-livell 
nazzjonali għas-settur tas-saħħa, kif previst mill-WHO f'konformità mar-
Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa (2005); 

(ii) deskrizzjoni tal-miŜuri jew arranāamenti mmirati biex jiŜguraw l-
interoperabilità bejn is-settur tas-saħħa u setturi ▌oħra tas-soëjetà, inkluŜ is-
settur veterinarju, identifikat bħala kritiku fil-kaŜ ta' emerāenza, 
partikolarment: 

- il-koordinazzjoni tal-istrutturi fil-post fir-rigward ta' inëidenti 
transettorjali; 

- ëentri operattivi f'kaŜ ta' emerāenza (ëentri f'kaŜ ta' kriŜi). 
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(iii) deskrizzjoni tal-pjani ta' kontinwazzjoni tal-ħidma, miŜuri jew arranāamenti 
sabiex tiāi Ŝgurata l-provvista kontinwa ta' servizzi u prodotti kritiëi.  

L-obbligu tal-provvista tal-informazzjoni msemmija fil-punti (ii) u (iii) japplika 
biss jekk it-tali miŜuri jew arranāamenti huma stabbiliti jew huma previsti bħala 
parti mill-ippjanar nazzjonali ta' tħejjija u ta' reazzjoni. 

2a. Meta jirëievu informazzjoni klassifikata trasmessa skont il-paragrafi 2 u 4 ta' dan 
l-Artikolu, il-Kummissjoni u l-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa għandhom 
japplikaw ir-regoli stabbiliti fl-Anness għad-DeëiŜjoni tal-Kunsill 2011/844/KE. 

Kull Stat Membru għandu jiŜgura li r-regolamenti tas-sigurtà nazzjonali  tiegħu 
japplikaw għall-persuni fiŜiëi kollha residenti fit-territorju tiegħu u l-persuni 
āuridiëi kollha stabbiliti fit-territorju tiegħu li jitrattaw l-informazzjoni msemmija 
fil-paragrafi 2 u 4 ta' dan l-Artikolu. Dawn ir-regolamenti ta' sigurtà nazzjonali 
għandhom joffru livell ta' protezzjoni tal-informazzjoni klassifikata tal-anqas 
ekwivalenti għal dik mogħtija mir-regoli dwar is-sigurtà kif stabbiliti fl-Anness 
għad-DeëiŜjoni tal-Kummissjoni 2001/844/KE, KEFA, Euratom u mid-DeëiŜjoni 
tal-Kunsill 2011/292/UE tal-31 ta' Marzu 2011 dwar ir-regoli ta’ sigurtà għall-
protezzjoni ta’ informazzjoni klassifikata tal-UE. 
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2b. Għall-fini tal-paragrafu 1, meta jirrevedu sostanzjalment l-ippjanar ta' tħejjija 
nazzjonali, l-Istati Membri għandhom jinformaw lill-Kummissjoni fi Ŝmien xieraq 
dwar l-aspetti prinëipali tar-reviŜjoni tal-ippjanar ta' tħejjija tagħhom fil-livell 
nazzjonali li jkunu rilevanti għall-objettivi msemmijin fil-paragrafu 1 u għall-
kwistjonijiet speëifiëi msemmijin fil-paragrafu 2.  

3. Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli l-informazzjoni li tkun waslitilha 
skont il-paragrafi 2 u 3 lill-membri tal-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa. 

AbbaŜi ta' din l-informazzjoni, u għall-fini tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni 
għandha, fi Ŝmien xieraq, tibda diskussjonijiet fil-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa, 
inkluŜ, fejn adatt, abbaŜi tar-rapporti ta' progress ta' sintesi jew tematiëi. 

▌ 

5. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta mudelli 
sabiex jintuŜaw mill-Istati Membri meta jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-
paragrafi 2 u 3 sabiex jiŜguraw ir-rilevanza tagħha għall-għanijiet identifikati fil-
paragrafu 1 u t-tqabbil tagħha. 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati f'konformità mal-proëedura 
ta' eŜami msemmija fl-Artikolu 20(2).  
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Artikolu 5  
Akkwist konāunt ta' kontromiŜuri mediëi 

1. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni u kwalunkwe Stat Membru li jixtiequ hekk jistgħu jidħlu 
fi proëedura ta' akkwist konāunt imwettqa skont it-tielet subparagrafu tal-
Artikolu104(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 966/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 dwar ir-Regoli 
Finanzjarju applikabbli għall-baāit āenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament 
tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/20021 u l-Artikolu 133 tar-Regolament Delegat 
tal-Kummissjoni (KE, Euratom) Nru 1268/2012 tad-29 ta' Ottubru 2012 dwar ir-
regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baāit 
āenerali tal-Unjoni2, bil-ħsieb li jkun hemm xiri bil-quddiem ta' kontromiŜuri mediëi 
kontra t-theddid transkonfinali serju għas-saħħa. 

2. Il-proëedura ta' akkwist konāunt imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun konformi 
mal-kondizzjonijiet li āejjin: 

(a) il-parteëipazzjoni fl-akkwist konāunt għandha tkun miftuħa għall-Istati 
Membri kollha sat-tnedija tal-proëedura;  

                                                 
1 ĀU L 298, 26.10.2012, p. 1-96 
2 ĀU L 362, 31.12.2002, p. 1-111. 
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(b) id-drittijiet u l-obbligi tal-Istati Membri li mhux qed jieħdu sehem fl-akkwist 
konāunt għandhom jiāu rrispettati, partikolarment dawk marbuta mal-
protezzjoni u t-titjib tas-saħħa tal-bniedem; 

(c) l-akkwist konāunt ma għandux jaffettwa s-suq intern, m'għandux isarraf 
f'diskriminazzjoni jew restrizzjoni tal-kummerë u m'għandux jikkawŜa 
distorsjonijiet tal-kompetizzjoni. 

(d) l-akkwist ma għandux ikollu impatt finanzjarju dirett fuq il-baāit tal-Istati 
Membri li ma jkunux qed jipparteëipaw fl-akkwist konāunt. 

3. Il-proëedura ta' akkwist konāunt għandha tiāi preëeduta minn Ftehim ta' Akkwist 
Konāunt bejn il-Partijiet li jiddeterminaw l-arranāamenti prattiëi li jirregolaw dik il-
proëedura, ▌u l-proëess tat-teħid ta' deëiŜjonijiet fir-rigward tal-għaŜla tal-proëedura, 
il-valutazzjoni tas-sejħiet għall-offerti u l-għoti tal-kuntratt. 
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Kapitolu III  
Sorveljanza u monitoraāā ad hoc 

Artikolu 6  
Sorveljanza epidemjoloāika  

1. Netwerk għas-sorveljanza epidemjoloāika tal-mard li jittieħed u tal-kwistjonijiet 
speëjali tas-saħħa relatati msemmija fil-punti (i) u (ii) tal-Artikolu 2(1)(a) ▌, huwa 
b'dan stabbilit. In-netwerk għandu jitħaddem u jiāi kkoordinat mill-ECDC. 

2. In-netwerk ta' sorveljanza epidemjoloāika għandu jāib f'komunikazzjoni permanenti 
lill-Kummissjoni, lië-êentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard u l-
awtoritajiet kompetenti responsabbli fil-livell nazzjonali għal ▌sorveljanza 
epidemjoloāika. 

2a. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti msemmijin fil-paragrafu 2 għandhom 
jikkomunikaw l-informazzjoni li āejjin lill-awtoritajiet parteëipanti tan-netwerk ta' 
sorveljanza epidemjoloāika: 

(a) data u informazzjoni komparabbli u kompatibbli fir-rigward tas-sorveljanza 
epidemjoloāika ta' mard li jittieħed u kwistjonijiet speëjali tas-saħħa relatati 
msemmijin fil-punti (i) u (ii) tal-Artikolu 2(1)(a); 
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(b) informazzjoni rilevanti dwar il-progressjoni tas-sitwazzjonijiet tal-epidemija; 

(c) informazzjoni rilevanti dwar fenomeni epidemiëi mhux tas-soltu jew mard li 
jittieħed ādid ta' oriāini mhux magħrufa, inkluŜ dawk fi Stati mhux Membri. 

▌ 

4. Meta jirrappurtaw informazzjoni dwar sorveljanza epidemjoloāika, l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali għandhom, fejn disponibbli, juŜaw il-definizzjonijiet tal-kaŜ 
adottati skont il-paragrafu 5 għal kwalunkwe mard li jittieħed u kwistjoni speëjali ta' 
saħħa relatata msemmija fil-paragrafu 1. 

5. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tistabbilixxi u 
taāāorna: 

(a) sabiex tiŜgura ▌kopertura tal-mard li jittieħed u tal-kwistjonijiet speëjali tas-
saħħa min-netwerk ta' sorveljanza epidemjoloāika, il-lista tal-mard li jittieħed 
u tal-kwistjonijiet speëjali tas-saħħa msemmija fil-punti (a)(i) u (ii) tal-
Artikolu 2 (1) ta' din id-DeëiŜjoni stabbiliti skont il-kriterji stipulati fl-
Anness;  
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(b) sabiex tiŜgura fil-livell tal-Unjoni, il-komparabbiltà u l-kompatibbiltà tad-data 
miābura, id-definizzjonijiet tal-kaŜ marbuta ma' kull marda li tittieħed u l-
kwistjoni speëjali tas-saħħa soāāetta għal sorveljanza epidemjoloāika; 

(c) proëeduri għall-operazzjoni tan-netwerk ta' sorveljanza epidemjoloāika kif 
Ŝviluppat fl-applikazzjoni tal-Artikoli 5, 10 u 11 tar-Regolament (KE) 
Nru 851/2004. 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati f'konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 20(2). 

Għal raāunijiet imperattivi āāustifikati kif xieraq ta' urāenza marbuta mas-severità jew man-
novità ta' xi theddid transkonfinali serju għas-saħħa jew għar-rapidità tat-tixrid tiegħu bejn l-
Istati Membri, il-Kummissjoni tista' tadotta l-miŜuri msemmija fil-punti (a) u (b) permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni applikabbli minnufih f'konformità mal-proëedura ta' urāenza 
msemmija fl-Artikolu 20(3). 
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Artikolu 7  
Monitoraāā Ad hoc ▌ 

1. Wara twissija skont l-Artikolu 9 dwar theddid għas-saħħa msemmija fil-punti 
(a)(iii),(b), (c) jew (d) tal-Artikolu 2(1), l-Istati Membri għandhom, flimkien mal-
Kummissjoni u abbaŜi tal-informazzjoni disponibbli mis-sistema ta' sorveljanza 
tagħhom, jinformaw lil xulxin, permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' 
Reazzjoni u, jekk l-urāenza tas-sitwazzjoni tirrikjedi dan, permezz tal-Kumitat 
għas-Sigurtà tas-Saħħa fir-rigward tal-iŜviluppi tas-sitwazzjoni relatata mat-theddid 
ikkonëernat fil-livell nazzjonali. 

2. L-informazzjoni trasmessa skont il-paragrafu 1, għandha tinkludi b'mod partikolari 
kwalunkwe bidla fid-distribuzzjoni āeografika, il-firxa u s-severità tat-theddid 
▌ikkonëernat u tal-mezz għas-sejba, jekk disponibbli.  

2a. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta, fejn 
meħtieā, id-definizzjonijiet tal-kaŜ li għandhom jintuŜaw għall-monitoraāā ad hoc, 
sabiex jiāu Ŝgurati l-komparabbiltà u l-kompatibbiltà fil-livell tal-Unjoni tad-data 
miābura. 

▌ 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati f'konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 20(2). 

Għal raāunijiet imperattivi āāustifikati kif xieraq ta' urāenza marbuta mas-severità ta' 
theddida transkonfinali serja għas-saħħa jew għar-rapidità tat-tixrid tagħha fost l-Istati 
Membri, il-Kummissjoni tista' ▌tadotta jew taāāorna dawn id-definizzjonijiet tal-kaŜ 
▌permezz ta' atti ta' implimentazzjoni applikabbli minnufih f'konformità mal-proëedura ta' 
urāenza msemmija fl-Artikolu 20(3). 
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Kapitolu IV  
Twissija bikrija u reazzjoni 

Artikolu 8  
Stabbiliment ta' sistema ta' twissija bikrija u ta' reazzjoni 

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

2. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta proëeduri 
rigward l-iskambju ta' informazzjoni sabiex tiŜgura l-funzjonament tajjeb tas-Sistema 
ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni u l-implimentazzjoni uniformi tal-Artikoli 8 u 9 u 
tevita l-koinëidenza ta' attivitajiet jew azzjonijiet konfliāāenti ma' strutturi u 
mekkaniŜmi eŜistenti għall-monitoraāā, it-twissija bikrija u l-ālieda kontra theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa. 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati f'konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 20(2). 
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Artikolu 9  
Notifika ta' twissija 

1. L-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jew il-Kummissjoni għandhom jinnotifikaw 
twissija fis-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni fejn il-bidu jew l-iŜvilupp ta' 
theddid transkonfinali serju għas-saħħa tissodisfa dawn il-kondizzjonijiet li āejjin: 

(a) mhix normali jew mistennija fit-tali post u t-tali ħin, u tikkawŜa jew tista' 
tikkawŜa morbidità jew mortalità sinifikanti fil-bnedmin, jew tikber malajr jew 
tista' tikber malajr fil-kobor tagħha, jew taqbeŜ jew tista' taqbeŜ il-kapaëità 
nazzjonali għal reazzjoni, u 

(b) taffettwa jew tista' taffettwa aktar minn Stat Membru wieħed, u 

(c) teħtieā jew tista' teħtieā reazzjoni kkoordinata fil-livell tal-Unjoni. 

2. Fejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti jinnotifikaw lill-Organizzazzjoni Dinjija 
tas-Saħħa b'avvenimenti li jistgħu jsarrfu f'emerāenzi tas-saħħa pubblika ta' interess 
internazzjonali skont l-Artikolu 6 tar-Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa 
(2005), huma għandhom, l-aktar tard, jinnotifikaw simultanjament bi twissija lis-
Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni, dment li dak it-theddid ikun jaqa' taħt 
dak imsemmi fl-Artikolu 2(1) ta' din id-DeëiŜjoni. 
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3. Meta jinnotifikaw twissija, l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-Kummissjoni 
għandhom jikkomunikaw minnufih permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' 
Reazzjoni kwalunkwe informazzjoni rilevanti disponibbli li jkollhom f'idejhom li 
tista' tkun utli fil-koordinazzjoni tar-reazzjoni ▌: 

(a) it-tip u l-oriāini tal-aāent, 

(b) id-data u l-post tal-inëident jew tat-tifqigħa, 

(c) il-mezzi ta' trasmissjoni jew tixrid, 

(d) data tossikoloāika, 

(e) il-metodi ta' sejba u konferma, 

(f) ir-riskji għas-saħħa pubblika, 
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(g) il-miŜuri dwar is-saħħa pubblika implimentati jew li huma intiŜi li jittieħdu fil-
livell nazzjonali, 

(h) miŜuri għajr dawk tas-saħħa pubblika, 

(i) id-data personali meħtieāa għall-fini tat-traëëar ta' kuntatti skont l-Artikolu 18,  

(j) kwalunkwe informazzjoni oħra rilevanti għal theddid transkonfinali serju 
għas-saħħa partikolari. 

4. Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli, lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali 
permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni, kwalunkwe informazzjoni li 
tista' tkun utli għall-koordinazzjoni tar-reazzjoni skont l-Artikolu 11, inkluŜ 
informazzjoni relatata ma' theddid transkonfinali serju għas-saħħa u miŜuri għas-
saħħa pubblika marbuta ma' theddid transkonfinali serju għas-saħħa trasmess 
permezz tas-sistemi ta' twissija u ta' informazzjoni rapidi stabbiliti skont 
dispoŜizzjonijiet oħra tal-Unjoni. 
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Artikolu 10  
Valutazzjoni tar-riskju għas-saħħa pubblika 

1. Meta tingħata twissija skont l-Artikolu 9, il-Kummissjoni għandha, fejn meħtieā 
għall-koordinazzjoni tar-reazzjoni fil-livell tal-Unjon, fuq talba tal-Kumitat għas-
Sigurtà tas-Saħħa jew fuq inizjattiva tagħha stess, tagħmel disponibbli minnufih 
għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u għall-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa, 
kif imsemmi fl-Artikolu 19, permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni, 
valutazzjoni tar-riskju tar-riskju potenzjali gravi għas-saħħa pubblika u ta' miŜuri 
tas-saħħa pubblika permezz ta':  

(a) ▌ië-êentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard skont l-Artikolu 
7(1) tar-Regolament (KE) Nru 851/2004 f'kaŜ ta' theddid imsemmi fl-Artikolu 
2(1)(a)(i) u (ii) jew l-Artikolu 2(1)(d); u/jew 

(b) ▌ l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel stabbilita bl-Artikolu 23 tar-
Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
28 ta' Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinëipji āenerali u l-ħtiāijiet tal-liāi dwar l-
ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-
proëeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà tal-ikel1 f'kaŜ ta' theddid imsemmi fl-
Artikolu 2 u li jaqa' taħt il-mandat tal-EFSA; u/jew  

(ba) aāenziji Ewropej oħra kkonëernati. 

▌ 

                                                 
1 ĀU L 31, 1.2.2002, p. 1. 
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2. Fejn il-valutazzjoni tar-riskju meħtieāa hija kompletament jew parzjalment barra 
l-mandati tal-Aāenziji msemmijin fil-paragrafu 1, jew hija meqjusa bħala 
meħtieāa għall-koordinazzjoni tar-rispons fil-livell tal-Unjoni, il-Kummissjoni, fuq 
talba tal-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa jew fuq l-inizjattiva tagħha stess, 
għandha tipprovdi valutazzjoni tar-riskju ad hoc. 

Il-Kummissjoni għandha tagħmel il-valutazzjoni tar-riskju disponibbli fil-pront 
għall-awtoritajiet kompetenti nazzjonali permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u 
ta' Reazzjoni. Meta l-valutazzjoni tar-riskju jkollha ssir disponibbli, l-awtoritajiet 
kompetenti nazzjonali għandhom jirëievuha qabel il-pubblikazzjoni tagħha.  

Din il-valutazzjoni tar-riskju għandha tieħu kont, jekk disponibbli, tal-
informazzjoni rilevanti pprovduta minn entitajiet oħra, b'mod partikolari mill-
Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa, f'kaŜ ta' emerāenza tas-saħħa pubblika ta' 
tħassib internazzjonali. 

3. Il-Kummissjoni għandha tiŜgura li l-informazzjoni li tista' tkun rilevanti għall-
valutazzjoni tar-riskju ssir disponibbli għall-awtoritajiet nazzjonali kompetenti 
permezz tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni u għall-Kumitat għas-
Sigurtà tas-Saħħa.  
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 Artikolu 11  
Koordinazzjoni tar-reazzjoni 

1. Wara twissija skont l-Artikolu 9, fuq talba mill-Kummissjoni jew minn Stat Membru 
u abbaŜi tal-informazzjoni disponibbli, inkluŜa l-informazzjoni msemmija fl-
Artikolu 9 u l-valutazzjonijiet tar-riskju msemmija fl-Artikolu 10, l-Istati Membri 
għandhom jikkonsultaw lil xulxin fi ħdan il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa 
msemmi fl-Artikolu 19 u flimkien mal-Kummissjoni bil-ħsieb li jikkoordinaw: 

(a) reazzjonijiet nazzjonali għal theddid transkonfinali serju għas-saħħa, inkluŜ 
fejn emerāenza tas-saħħa pubblika ta' tħassib internazzjonali tiāi ddikjarata 
f'konformità mar-Regolamenti Internazzjonali dwar is-Saħħa (2005) u tkun 
taqa' taħt l-Artikolu 2 ta' din id-DeëiŜjoni; 

(b) komunikazzjoni tar-riskju u tal-kriŜi, adattata skont il-ħtiāijiet u ë-
ëirkustanzi tal-Istat Membru, li timmira li tipprovdi informazzjoni konsistenti 
u kkoordinata fl-UE lill-pubbliku u lill-professjonisti fil-kura tas-saħħa. 

2. Meta Stat Membru jkollu l-ħsieb li jadotta miŜuri għas-saħħa pubblika sabiex 
jiāāieled kontra theddid transkonfinali serju għas-saħħa, qabel ma jadotta dawn il-
miŜuri huwa għandu jinforma u jikkonsulta lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni dwar in-natura, l-għan u l-kamp ta' applikazzjoni tal-miŜuri, ħlief meta 
l-ħtieāa li tiāi mħarsa s-saħħa pubblika tkun tant urāenti li jkun meħtieā li l-miŜuri 
jiāu adottati minnufih. 
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3. Meta Stat Membru jkollu jadotta, minħabba urāenza, miŜuri għas-saħħa pubblika 
bħala reazzjoni għall-feāā jew għar-ritorn ta' xi theddid transkonfinali serju għas-
saħħa, huwa għandu, eŜatt mal-adozzjoni, jinforma lill-Istati Membri l-oħra u lill-
Kummissjoni dwar in-natura, il-fini u l-kamp ta' applikazzjoni ta' dawk il-miŜuri. 

4. F'kaŜ ta' theddid transkonfinali serju għas-saħħa li l-kapaëitajiet tar-reazzjoni 
nazzjonali ma jkunux jistgħu jlaħħqu miegħu, Stat Membru li jkun āie affettwat jista' 
jitlob l-għajnuna ta' Stati Membri oħra permezz tal-MekkaniŜmu tal-UE għall-
Protezzjoni êivili stabbilit bid-DeëiŜjoni tal-Kunsill 2007/779/KE, Euratom. 

5. Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, tadotta l-proëeduri 
meħtieāa għall-implimentazzjoni uniformi tal-informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-
koordinazzjoni reëiproëi prevista fil-paragrafi 1 sa 4.  

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati f'konformità mal-proëedura 
ta' eŜami msemmija fl-Artikolu 20(2). 

▌ 
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 Kapitolu V  
Emerāenza ▌ 

Artikolu 13  
Rikonoxximent ta' sitwazzjonijiet ta' emerāenza ▌ 

-1. Il-Kummissjoni tista' tirrikonoxxi formalment sitwazzjoni ta' emerāenza tas-saħħa 
pubblika: 

(a) għal sitwazzjonijiet ta' emerāenza li jirrigwardaw epidemiji ta' influwenza 
tal-bniedem meqjusin li għandhom potenzjal pandemiku, id-Direttur 
Āenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa jkun āie infurmat u jkun 
għadu ma adottax deëiŜjoni li tiddikjara sitwazzjoni ta' influwenza 
pandemika f'konformità mar-regoli applikabbli tal-Organizzazzjoni Dinjija 
tas-Saħħa;  

jew 

(b) għal sitwazzjonijiet ta' emerāenza oħra minbarra dawk imsemmijin fil-punt 
(a), id-Direttur Āenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa jkun āie 
infurmat u jkun għadu ma adottax deëiŜjoni li tiddikjara  emerāenza tas-
saħħa pubblika ta' tħassib internazzjonali f'konformità mar-Regolamenti 
Internazzjonali dwar is-Saħħa (2005). 
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u meta  

(i) it-theddida transkonfinali serja għas-saħħa inkwistjoni tipperikola s-saħħa 
pubblika fil-livell tal-Unjoni; u  

(ii) il-ħtiāijiet mediëi ma jintlaħqux fir-rigward ta' dik it-theddida, li jfisser li l-
ebda  metodu sodisfaëenti ta' dijanjosi, prevenzjoni jew trattament mhu 
awtorizzat fl-Unjoni jew, jekk jeŜisti tali metodu, l-awtorizzazzjoni ta' prodott 
mediku jista' jkun ta' vantaāā terapewtiku kbir ħafna għal dawk affettwati. 

-1a. Il-Kummissjoni għandha tadotta l-miŜuri msemmija fil-paragrafu 1 permezz ta' 
atti ta' implimentazzjoni. 

 ▌ 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati f'konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 20(2). 
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Għal raāunijiet imperattivi āāustifikati kif xieraq ta' urāenza marbuta mas-severità ta' theddid 
transkonfinali serju għas-saħħa jew għar-rapidità tat-tixrid tiegħu bejn l-Istati Membri, il-
Kummissjoni tista' tirrikonoxxi formalment sitwazzjonijiet ta' emerāenza tas-saħħa pubblika 
skont il-paragrafu 1 permezz ta' atti ta' implimentazzjoni applikabbli minnufih f'konformità 
mal-proëedura ta' urāenza msemmija fl-Artikolu 20(3). 

 ▌ 

3. Il-Kummissjoni għandha tinforma lid-Direttur Āenerali tal-Organizzazzjoni Dinjija 
tas-Saħħa bl-adozzjoni tal-miŜuri msemmija fil-paragrafu 1. 

Artikolu 14 
Effetti legali tar-rikonoxximent 

 ▌Ir-rikonoxximent ta' sitwazzjoni ta' emerāenza ▌skont ▌l-Artikolu 13(-1), għandu jkollu l-
effett legali uniku li jippermetti l-applikabbiltà tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament (KE) 
Nru 507/2006. Fejn dan ir-rikonoxximent jikkonëerna b'mod speëifiku epidemiji ta' 
influwenza tal-bniedem meqjus li għandha potenzjal pandemiku, huwa għandu wkoll 
jippermetti l-applikabbiltà tal-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2008. 

▌ 
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Artikolu 15  
Tmiem tar-rikonoxximent  

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, twaqqaf ir-rikonoxximent tas-
sitwazzjonijiet imsemmija fl-▌Artikolu 13(-1) hekk kif waħda mill-kondizzjonijiet 
applikabbli stabbiliti fl-▌Artikolu 13(-1a) ma jibqgħux sodisfatti. 

Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiāu adottati f'konformità mal-proëedura ta' eŜami 
msemmija fl-Artikolu 20(2). 

It-tmiem tar-rikonoxximent f'konformità ma' dan l-Artikolu ma għandux jaffettwa l-
validità tal-awtorizzazzjonijiet tat-tqegħid fis-suq mogħtija skont l-Artikolu 2(2) tar-
Regolament (KE) Nru 507/2006 jew l-Artikolu 21 tar-Regolament (KE) No 1234/2008. 

▌ 
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Kapitolu VII 
DispoŜizzjonijiet proëedurali 

Artikolu 17 
Ħatra ta' awtoritajiet u rappreŜentati nazzjonali 

1. Kull Stat Membri għandu jaħtar, fi Ŝmien erba' xhur mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
DeëiŜjoni: 

(a) l-awtoritajiet kompetenti responsabbli fi ħdan l-Istat Membru għas-sorveljanza 
epidemjoloāika kif imsemmi fl-Artikolu 6;  

▌ 

(c) l-awtorità jew l-awtoritajiet kompetenti responsabbli fil-livelli nazzjonali għan-
notifika ta' twissija u biex jiddeterminaw miŜuri meħtieāa għall-protezzjoni tas-
saħħa pubblika, għall-finijiet tal-Artikoli 8, 9 u 10; 

(d) rappreŜentant wieħed u alternattiva għalih fil-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa 
msemmi fl-Artikolu 19; 
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2. L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra 
bil-ħatriet imsemmija fil-paragrafu 1 u bi kwalunkwe tibdil tagħhom. Fil-kaŜ ta' 
tibdil, il-Kummissjoni għandha tibgħat minnufih lill-Kumitat għas-Sigurtà tas-
Saħħa lista aāāornata tal-ħatriet kif imsemmi fil-paragrafu 1. 

2a. Il-Kummissjoni għandha tagħmel disponibbli pubblikament lista aāāornata tal-
awtoritajiet maħtura f'konformita mal-punti a) u b) tal-paragrafu 1, kif ukoll il-
lista aāāornata tal-awtoritajiet li jappatjenu għalihom ir-rappreŜentanti fil-Kumitat 
għas-Sigurtà tas-Saħħa. 

▌ 

Artikolu 18  
Protezzjoni ta’ data personali 

1. Fl-applikazzjoni ta' din id-DeëiŜjoni, id-data personali għandha tiāi pproëessata skont 
id-Direttiva 95/46/KE u r-Regolament (KE) Nru 45/2001. B'mod partikolari, 
għandhom jittieħdu miŜuri tekniëi u organizzattivi xierqa biex jipproteāu dik id-
data personali kontra l-qrid aëëidentali jew illegali, telf aëëidentali,  jew aëëess 
mhux awtorizzat u kontra kull forma ta' pproëessar illegali. 
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2. Is-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni għandha tinkludi funzjonalità ta' 
messaāāar selettiv li tippermetti li d-data personali tiāi kkomunikata biss lill-
awtoritajiet kompetenti nazzjonali kkonëernati permezz ta' miŜuri ta' traëëar ta' 
kuntatti. Din il-funzjonalità selettiva ta' messaāāar għandha tiāi mfassla u operati 
sabiex tiŜgura skambju sikur u skont il-liāi ta' data personali. 

3. Meta awtoritajiet kompetenti li jimplimentaw miŜuri tat-traëëar ta' kuntatti 
jikkomunikaw data personali meħtieāa għall-finijiet tat-traëëar ta' kuntatti permezz 
ta' Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni skont l-Artikolu 9(3), huma għandhom 
juŜaw il-funzjonalità ta' messaāāar selettiv imsemmija fil-paragrafu 2 ta' dan l-
Artikolu u jikkomunikaw d-data biss lill-Istati Membri l-oħra kkonëernati permezz 
ta' miŜuri tat-traëëar ta' kuntatti. 

4. Meta jkunu qed jiëëirkolaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, l-awtoritajiet 
kompetenti għandhom jirreferu għat-twissija li āiet ikkomunikata lis-Sistema ta' 
Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni, preëedentement. 
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5. Fejn awtorità ▌kompetenti tistabbilixxi li notifika ta' data personali magħmula skont 
l-Artikolu 9(3) sussegwentement uriet li kisret id-Direttiva 95/46/KE għaliex din in-
notifika ma kinitx neëessarja għall-implimentazzjoni tal-miŜuri tat-traëëar ta' kuntatti 
inkwistjoni, hija għandha tinforma immedjatament lill-Istati Membri li 
ntbagħtitilhom din in-notifika. 

5a. Messaāāi li jkun fihom data personali għandhom jitħassru awtomatikament mill-
funzjonalità selettiva tal-messaāāi wara tnax-il xahar mid-data tan-notifika 
tagħhom. 

5b. Fir-rigward tar-responsabbiltajiet tagħhom li jinnotifikaw u jirrettifikaw data 
personali fis-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni, l-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti għandhom jiāu kkunsidrati bħala kontrolluri fis-sens tal-Artikolu 2(d) 
tad-Direttiva 95/46/KE. 
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5c. Fir-rigward tar-responsabbiltajiet tagħha għall-ħŜin ta' data personali, il-
Kummissjoni għandha tiāi meqjusa bħala kontrollur fis-sens tal-Artikolu 2(d) tar-
Regolament (KE) Nru 45/2001. 

6. Il-Kummissjoni għandha tadotta: 

(a) linji gwida bil-għan li jiŜguraw li l-operazzjoni ta' kuljum tas-Sistema ta' 
Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni tikkonforma mad-Direttiva 95/46/KE u r-
Regolament (KE) Nru 45/2001; 

(b) rakkomandazzjoni li tipprovdi lista indikattiva ta' data personali li tista' jew 
għandha tiāi skambjata għall-fini tal-koordinazzjoni tal-miŜuri tat-traëëar ta' 
kuntatti. 
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Artikolu 19 
Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa 

1. "Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa", magħmul minn rappreŜentanti tal-Istati Membri 
maħturin skont il-punt (c) tal-Artikolu 17(1), huwa b'dan stabbilit.  

2. Il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa għandu jkollu l-kompiti li āejjin: 

(a) jappoāāa l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni 
dwar l-esperjenza miksuba fir-rigward tal-implimentazzjoni ta' din id-
DeëiŜjoni; 

(b) jikkoordina flimkien mal-Kummissjoni ▌l-isforzi tal-ippjanar ta' tħejjija u 
reazzjoni tal-Istati Membri skont l-Artikolu 4; 

(c) jikkoordina flimkien mal-Kummissjoni l-komunikazzjoni dwar ir-riskji u l-
kriŜijiet u r-reazzjonijiet għalihom tal-Istati Membri għal theddid transkonfinali 
serju għas-saħħa, skont l-Artikolu 11. 
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3. Il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa għandu jkun ippresedut minn rappreŜentant tal-
Kummissjoni. Il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa għandu jiltaqa' b'mod regolari u 
fejn meħtieā, fuq talba tal-Kummissjoni jew Stat Membru.  

4. Is-segretarjat ser ikun ipprovdut mis-servizzi tal-Kummissjoni. 

5. Il-Kumitat għas-Sigurtà tas-Saħħa għandu jadotta bil-maāāoranza ta' Ŝewā terzi 
tal-membri tiegħu r-regoli ta' proëedura tiegħu, li jistabbilixxu l-istruttura tal-
ħidma tal-Kumitat, speëjalment: 

(a) il-proëeduri għal laqgħat plenarji f'livell għoli u għal gruppi ta' ħidma; 

(b) il-parteëipazzjoni ta' esperti f'laqgħat plenarji, l-istat tal-osservaturi, inkluŜ 
minn pajjiŜi terzi; 

(c) il-modalitajiet għall-Kumitat sabiex jeŜamina r-rilevanza tal-mandat tiegħu 
ta' kwistjoni ppreŜentata lilu u l-possibbiltà li jirrakkomanda li din il-
kwistjoni tiāi riferuta lil korp kompetenti taħt dispoŜizzjoni ta' att ieħor tal-
Unjoni Ewropea jew tal-Komunità Ewropea tal-Enerāija Atomika; dawn il-
modalitajiet ma għandhomx jaffettwaw l-obbligi tal-Istati Membri skont l-
Artikoli 4 u 11. 
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Artikolu 20 
 Kumitat dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa 

1. Għall-adozzjoni ta' atti ta' implimentazzjoni, il-Kummissjoni għandha tkun assistita 
mill-Kumitat dwar theddid transkonfinali serju għas-saħħa. Dak il-Kumitat għandu 
jkun kumitat skont it-tifsira tal-Artikolu 3(2) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011. 

3. Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-
Regolament (UE) Nru 182/2011, flimkien mal-Artikolu 5 tiegħu.  

4. Meta l-Kumitat ma jagħti l-ebda opinjoni, il-Kummissjoni ma għandhiex tadotta l-
abbozz ta' att ta' implimentazzjoni u għandu japplika t-tielet subparagrafu tal-
Artikolu 5(4) tar-Regolament (UE) Nru 182/2011. 

 ▌ 
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Artikolu 23  
Rapporti li jikkonëernaw din id-Direttiva 

Il-Kummissjoni għandha tippreŜenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ▌rapport dwar l-
implimentazzjoni ta' din id-DeëiŜjoni fi Ŝmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din id-
DeëiŜjoni, u sussegwentement kull tliet snin. Ir-rapport għandu jinkludi, b'mod partikolari, 
valutazzjoni tal-operazzjoni tas-Sistema ta' Twissija Bikrija u ta' Reazzjoni u tan-netwerk ta' 
sorveljanza epidemjoloāika kif ukoll informazzjoni dwar kif il-mekkaniŜmi u l-istrutturi 
stabbiliti b'din id-DeëiŜjoni jikkomplementaw sistemi oħra ta' allert fil-livell tal-Unjoni u 
jipproteāu b'mod effiëjenti s-saħħa pubblika filwaqt li jevitaw dupplikazzjonijiet strutturali. 
Il-Kummissjoni tista' takkumpanja dan ir-rapport bi proposti biex jiāu mmodifikati d-
dispoŜizzjonijiet rilevanti tal-Unjoni. 
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Kapitolu VIII  
DispoŜizzjonijiet finali 

Artikolu 24 
Tħassir tad-DeëiŜjoni 2119/98/KE 

1. Id-DeëiŜjoni Nru 2119/98/KE hija b'dan imħassra. 

2. Ir-referenzi għad-DeëiŜjoni mħassra għandhom jiāu mifhuma bħala referenzi għal 
din id-DeëiŜjoni. 

Artikolu 25  
Dħul fis-seħħ 

Din id-DeëiŜjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum ta' wara dak tal-pubblikazzjoni tagħha f'Il-
Āurnal Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea. 
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Artikolu 26  
Destinatarji 

Din id-DeëiŜjoni hija indirizzata lill-Istati Membri. 

Magħmul fi Brussell, 

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsill 
Il-President Il-President 

___________________ 
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Anness għall-ANNESS 

Kriterji għall-għaŜla ta' mard li jittieħed u ta' kwistjonijiet speëjali tas-saħħa li għandhom 
jiāu koperti minn sorveljanza epidemjoloāika fi ħdan in-netwerk. 

1. Mard li jittieħed u kwistjonijiet speëjali tas-saħħa li jikkawŜaw, jew li għandhom il-
potenzjal li jikkawŜaw morboŜità sinifikanti u/jew imwiet madwar l-Unjoni, 
speëjalment fejn il-prevenzjoni tal-mard tkun teħtieā approëë ta' koordinazzjoni 
fil-livell tal-Unjoni.  

2. Mard li jittieħed u kwistjonijiet speëjali tas-saħħa fejn l-iskambju ta' informazzjoni 
jista' jipprovdi twissija bikrija ta' theddid għas-saħħa pubblika.  

3. Mard rari u serju li jittieħed u kwistjonijiet speëjali tas-saħħa li ma jkunux 
jintgħarfu f'livell nazzjonali u fejn il-ābir ta' data jippermetti t-tfassil ta' ipoteŜi 
minn baŜi usa' ta' tagħrif.  

4. Mard li jittieħed u kwistjonijiet speëjali tas-saħħa li għalihom huma disponibbli 
miŜuri effettivi ta' prevenzjoni ta' benefiëëju għall-protezzjoni tas-saħħa.  

5. Mard li jittieħed u kwistjonijiet speëjali tas-saħħa li għalihom paragun mill-Istati 
Membri jkun jikkontribwixxi għall-evalwazzjoni ta' programmi nazzjonali u 
Komunitarji.  

___________________ 

Āustifikazzjoni 

“Pakkett konsolidat” inqabel bejn ir-rappreŜentanti tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill bil-
għan li dan id-dossier jiāi konkluŜ fl-ewwel qari. Dan il-“pakkett konsolidat” jikkonsisti 
f’emenda waħda li tinkludi t-test sħiħ. 

Or. en 

 


