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Daħħal l-emenda 43 li ġejja qabel l-emenda 1: 

 

Emenda 43 

Proposta għal Direttiva 

Premessa 2  

 

(2) Fejn id-dritt tal-Unjoni ma 

jistipulax dispożizzjonijiet speċifiċi 

li jarmonizzaw ir-rekwiżiti dwar l-

aċċess għal professjoni regolata 

jew l-eżerċitar tagħha, hija l-

prerogattiva tal-Istati Membri li 

jiddeċiedu jekk u kif għandhom 

jirregolaw professjoni fi ħdan il-

limiti tal-prinċipji ta’ 

nondiskriminazzjoni u 

proporzjonalità. 

 

Imħassar 
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(Din l-emenda ġiet adottata fil-kumitat, imma ma kellhiex test mibgħut għat-traduzzjoni.) 

L-emendi 12, 20, 23, 34, 37 huma fformulati kif ġej: 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (12a) Huwa importanti li jiġi żgurat li l-

objettivi ta' interess pubbliku jkunu 

identifikati b'mod adegwat sabiex jiġi 

ddeterminat il-livell xieraq ta' 

regolamentazzjoni, fi ħdan il-limiti tal-

proporzjonalità. Pereżempju, meta r-riskji 

għall-objettiv ta' interess pubbliku 

jiżdiedu, l-Istati Membri jenħtieġ li 

jkollhom marġni ta' diskrezzjoni 

raġonevoli biex ikunu jistgħu 

jiddeterminaw il-livell ta' protezzjoni li 

jixtiequ jagħtu u, jekk ikun meħtieġ, 

isaħħu r-regolamentazzjoni fis-seħħ. Il-

fatt li Stat Membru wieħed jimponi regoli 

inqas stretti minn Stat Membru ieħor ma 

jfissirx li r-regoli ta' dan tal-aħħar huma 

sproporzjonati u għaldaqstant 

inkompatibbli mad-dritt tal-UE. Filwaqt li 

r-regolamentazzjoni tal-professjonijiet 

hija tal-akbar importanza fil-ħarsien tal-

objettivi ta' interess pubbliku u l-iżgurar 

ta' prodotti u servizzi ta' kwalità għolja, 

jenħtieġ li, fost affarijiet oħra, 

tikkontribwixxi għall-promozzjoni ta' 

livell għoli ta' impjiegi u livell għoli ta' 

edukazzjoni u taħriġ. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Premessa 18a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (18a) Meta l-Istati Membri jikkunsidraw 

li kwalunkwe kriterju partikolari ma 
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jkunx rilevanti għall-valutazzjoni, 

jenħtieġ li jiġġustifikaw debitament id-

deċiżjoni tagħhom meta jinnotifikaw lill-

Kummissjoni b'konformità ma' din id-

Direttiva. 

 

Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (20a) L-introduzzjoni ta' rekwiżiti 

addizzjonali tista' tkun xierqa sabiex 

jintlaħqu l-objettivi ta' interess pubbliku. 

Is-sempliċi fatt li l-effett individwali jew 

ikkombinat tagħhom jenħtieġ li jiġi 

evalwat ma jfissirx li dawk ir-rekwiżiti 

huma prima facie sproporzjonati. 

Pereżempju, l-obbligu li wieħed isegwi 

żvilupp professjonali kontinwu jista' jkun 

adatt sabiex jiġi żgurat li l-professjonisti 

jibqgħu aġġornati mal-iżviluppi fl-oqsma 

rispettivi tagħhom, sakemm dan ma 

jistipulax kundizzjonijiet diskriminatorji u 

sproporzjonati għad-detriment ta' min 

jidħol ġdid. Bl-istess mod, is-sħubija 

obbligatorja f'organizzazzjoni 

professjonali taf tiġi kkunsidrata xierqa 

meta l-organizzazzjonijiet professjonali 

jingħataw l-inkarigu mill-Istat biex 

jissalvagwardjaw l-objettivi rilevanti ta' 

interess pubbliku, pereżempju fir-rigward 

tas-superviżjoni tal-eżerċitar leġittimu tal-

professjoni, jew l-organizzazzjoni jew is-

superviżjoni ta' taħriġ professjonali 

kontinwu. Meta l-indipendenza ta' 

professjoni ma tkunx tista' tiġi garantita 

b'mod adegwat b'mezzi oħrajn, l-Istati 

Membri jistgħu jikkunsidraw l-

applikazzjoni ta' salvagwardji, pereżempju 

billi jillimitaw il-parteċipazzjoni 

azzjonarja ta' persuni barra mill-

professjoni jew jiddisponu li l-

maġġoranza tad-drittijiet tal-vot iridu 

jinżammu minn persuni li jipprattikaw il-
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professjoni, sakemm tali salvagwardji ma 

jmorrux lil hinn minn dak li huwa 

meħtieġ għall-protezzjoni tal-objettiv ta' 

interess ġenerali. Sabiex ikunu żgurati l-

ħarsien tal-objettivi ta' interess pubbliku u 

l-kwalità tas-servizz ipprovdut, l-Istati 

Membri jistgħu jikkunsidraw li 

jistabbilixxu rekwiżiti tariffarji fissi 

minimi u/jew massimi li l-fornituri tas-

servizzi jridu jikkonformaw magħhom, 

speċjalment għal servizzi meta dan ikun 

neċessarju għall-applikazzjoni effettiva 

tal-prinċipju ta' rimborż tal-ispejjeż, 

sakemm tali restrizzjoni tkun 

proporzjonata, u, meta meħtieġ, jiġu 

previsti derogi mit-tariffi minimi u/jew 

massimi. Meta l-introduzzjoni ta' rekwiżiti 

addizzjonali tirdoppja r-rekwiżiti li diġà 

jkunu ġew introdotti minn Stat Membru 

fil-kuntest ta' regoli jew proċeduri oħra, 

tali rekwiżiti ma jistgħux jiġu kkunsidrati 

bħala proporzjonati biex jintlaħaq l-

objettiv fil-mira. 

 

Emenda  34 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 4 Artikolu 4 

Valutazzjoni ex ante ta' miżuri ġodda Valutazzjoni ex ante ta' miżuri ġodda u 

monitoraġġ 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li qabel l-introduzzjoni ta' 

dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji 

jew amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-

aċċess għal professjonijiet regolati jew l-

eżerċitar tagħhom, jew l' emendar ta' 

dawk eżistenti, l-awtoritajiet kompetenti 

rilevanti jwettqu valutazzjoni tal-

proporzjonalità tagħhom skont ir-regoli 

stabbiliti f'din id-Direttiva. 

1. L-Istati Membri għandhom iwettqu 

valutazzjoni f'konformità mar-regoli 

stabbiliti f'din id-Direttiva qabel l-

introduzzjoni ta' dispożizzjonijiet 

leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi 

ġodda, jew jemendaw dawk eżistenti, li 

jirrestrinġu l-aċċess għal professjonijiet 

regolati jew l-eżerċitar tagħhom. 

 1 a. Il-livell ta' valutazzjoni msemmi 

fil-paragrafu 1 għandu jkun proporzjonat 
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għan-natura, il-kontenut u l-impatt tad-

dispożizzjoni li tkun qed tiġi introdotta, 

fid-dawl tar-regoli speċifiċi li jirregolaw 

il-professjoni kkonċernata. 

2. Kwalunkwe dispożizzjoni 

msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun 

akkumpanjata minn dikjarazzjoni dettaljata 

li tippermetti evalwazzjoni tal-konformità 

mal-prinċipju ta' proporzjonalità. 

2. Kwalunkwe dispożizzjoni 

msemmija fil-paragrafu 1 għandha tkun 

akkumpanjata minn dikjarazzjoni dettaljata 

li tippermetti evalwazzjoni tal-konformità 

mal-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni u ta' 

proporzjonalità. 

3. Ir-raġunijiet biex jitqies li 

dispożizzjoni hija ġġustifikata, meħtieġa u 

proporzjonata għandhom jiġu sostanzjati 

b'evidenza kwalitattiva u, fejn ikun 

possibbli, kwantitattiva. 

3. Ir-raġunijiet biex jitqies li 

dispożizzjoni hija nondiskriminatorja, 

iġġustifikata u proporzjonata għandhom 

jiġu sostanzjati b'evidenza kwalitattiva u, 

fejn ikun possibbli, kwantitattiva. 

 3a. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-

valutazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 

titwettaq b'mod oġġettiv u indipendenti. 

4. L-Istati Membri għandhom 

jimmonitorjaw il-proporzjonalità tad-

dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji 

jew amministrattivi li jillimitaw l-aċċess 

għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar 

tagħhom fuq bażi regolari u bi frekwenza 

xierqa għar-regolamentazzjoni 

kkonċernata, b'kunsiderazzjoni dovuta 

għal kull żvilupp li jkun seħħ mill-

adozzjoni tal-miżura kkonċernata 'l hawn. 

4. L-Istati Membri għandhom, bi 

frekwenza adegwata għar-

regolamentazzjoni kkonċernata, 
jimmonitorjaw il-konformità tad-

dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji 

jew amministrattivi li jillimitaw l-aċċess 

għal professjonijiet regolati jew l-eżerċitar 

tagħhom mal-prinċipji ta' 

nondiskriminazzjoni u proporzjonalità, 

b'kunsiderazzjoni dovuta għal kwalunkwe 

żvilupp li jkun seħħ mill-adozzjoni tad-

dispożizzjonijiet ikkonċernati 'l hawn. 

5. L-Istati Membri għandhom jieħdu 

l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li l-

valutazzjoni tal-proporzjonalità msemmija 

fil-paragrafu 1 titwettaq b'mod oġġettiv u 

indipendenti inkluż permezz tal-

involviment ta' korpi ta' skrutinju 

indipendenti. 

5. Għall-finijiet ta' dan l-Artikolu, l-

Istati Membri għandhom jiżguraw li qabel 

ma jiġu introdotti dispożizzjonijiet 

leġiżlattivi, regolatorji jew amministrattivi 

ġodda, jew jiġu emendati dawk eżistenti, li 

jillimitaw l-aċċess għal professjonijiet 

regolati jew l-eżerċitar tagħhom, dawn 

ikunu xierqa biex jiġi żgurat l-ilħuq ta' 

dan l-objettiv u ma jmorrux lil hinn minn 

dak li hu meħtieġ biex dak l-objettiv 

jintlaħaq. F'dik l-evalwazzjoni l-Istati 

Membri jridu jqisu l-acquis 

communautaire, b'mod partikolari fir-

rigward tan-natura speċifika tal-

professjonijiet li jipprovdu s-servizzi tal-

kura tas-saħħa, kif rikonoxxut mil-
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leġiżlatur Ewropew u l-ġurisprudenza tal-

Qorti tal-Ġustizzja, u fir-rigward tar-

regolamentazzjoni ta' tali professjonijiet, 

l-Istati Membri għandhom jingħataw 

marġni ta' diskrezzjoni li jkun biżżejjed 

biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni 

tas-saħħa tal-bniedem. 

 

Emenda  37 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

Artikolu 6 Artikolu 6 

Proporzjonalità Proporzjonalità 

1. Qabel ma jiġu introdotti 

dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew 

amministrattivi ġodda li jirrestrinġu l-

aċċess għal professjonijiet regolati jew l-

eżerċitar tagħhom, jew l'emendar ta' dawk 

eżistenti, l-Istati Membri għandhom 

jivvalutaw jekk dawk id-dispożizzjonijiet 

humiex meħtieġa u xierqa sabiex 

jiggarantixxu l-ksib tal-objettiv imfittex u 

ma jmorrux lil hinn minn dak li hu meħtieġ 

biex jinkiseb dak l-objettiv. 

1. L-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li d-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, 

regolatorji jew amministrattivi li 

jintroduċu li jirrestrinġu l-aċċess għal 

professjonijiet regolati jew l-eżerċitar 

tagħhom, u l-emendi li jagħmlu tad-

dispożizzjonijiet eżistenti, ikunu xierqa 

sabiex jiggarantixxu l-ksib tal-objettiv 

imfittex u ma jmorrux lil hinn minn dak li 

hu meħtieġ biex jinkiseb dak l-objettiv. 

  

2. Meta jkunu qed jivvalutaw il-

ħtieġa u l-proporzjonalità tad-

dispożizzjonijiet, l-awtoritajiet kompetenti 

rilevanti għandhom jikkunsidraw b'mod 

partikolari: 

2. Għal dak il-għan, qabel ma 

jadottaw id-dispożizzjonijiet imsemmija 

fil-paragrafu 1, l-Istati Membri, meta 

jkun rilevanti, għandhom iqisu: 

(a) in-natura tar-riskji relatati mal-

objettivi ta' interess pubbliku segwiti, 

b'mod partikolari r-riskji għall-

konsumaturi, għall-professjonisti jew 

partijiet terzi; 

(a) in-natura tar-riskji relatati mal-

objettivi ta' interess pubbliku segwiti, 

b'mod partikolari r-riskji għad-destinatarji 

ta' servizz, inklużi l-konsumaturi, għall-

professjonisti jew partijiet terzi; 

(b) l-adegwatezza tad-dispożizzjoni, 

jiġifieri fir-rigward tal-adegwatezza tagħha 

sabiex jinkiseb l-objettiv imfittex u jekk 

din verament tirriflettix dan l-objettiv 

b'mod koerenti u sistematiku u 

għaldaqstant, tindirizza r-riskji identifikati 

(b) l-adegwatezza tad-dispożizzjoni, 

jiġifieri fir-rigward tal-adegwatezza tagħha 

sabiex jinkiseb l-objettiv imfittex u jekk 

din verament tirriflettix dan l-objettiv 

b'mod koerenti u sistematiku u 

għaldaqstant, tindirizza r-riskji identifikati 
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b'mod simili bħal f'attivitajiet komparabbli; b'mod simili bħal f'attivitajiet komparabbli; 

(c) il-ħtieġa tad-dispożizzjoni u b'mod 

partikolari jekk ir-regoli ta' natura 

speċifika jew iżjed ġenerali, bħal-

leġiżlazzjoni dwar is-sigurtà tal-prodotti 

jew il-liġi tal-protezzjoni tal-konsumatur 

eżistenti, humiex biżżejjed biex jipproteġu 

l-objettiv segwit; 

(c) jekk ir-regoli ta' natura speċifika 

jew iżjed ġenerali, bħal dawk li jinsabu fil-

liġi tas-sikurezza tal-prodotti jew fil-liġi 

tal-protezzjoni tal-konsumaturi, humiex 

biżżejjed biex jintlaħaq l-objettiv segwit; 

(d) ir-rabta bejn il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-attivitajiet koperti minn 

professjoni jew riżervati għaliha u l-

kwalifika professjonali meħtieġa; 

(d) ir-rabta bejn il-kamp ta' 

applikazzjoni tal-attivitajiet koperti minn 

professjoni jew riżervati għaliha u l-

kwalifika professjonali meħtieġa; 

(e) ir-rabta bejn il-kumplessità tal-

kompiti u l-pussess meħtieġ ta' kwalifiki 

professjonali speċifiċi, b'mod partikolari 

fir-rigward tal-livell, in-natura u t-tul tat-

taħriġ jew l-esperjenza meħtieġa, kif ukoll 

l-eżistenza ta' rotot differenti biex tinkiseb 

il-kwalifika professjonali; 

(e) ir-rabta bejn il-kumplessità tal-

kompiti kkonċernati u l-ħtieġa li dawk li 

jwettquhom ikollhom kwalifiki 

professjonali speċifiċi, b'mod partikolari 

fir-rigward tal-livell, in-natura u t-tul tat-

taħriġ jew l-esperjenza meħtieġa, kif ukoll 

l-eżistenza ta' rotot differenti biex tinkiseb 

il-kwalifika professjonali; 

(f) il-kamp ta' applikazzjoni tal-

attivitajiet professjonali riżervati għal min 

ikollu kwalifika professjonali partikolari, 

jiġifieri jekk u għaliex l-attivitajiet riżervati 

għal ċerti professjonijiet jistgħu jew ma 

jistgħux ikunu kondiviżi ma' professjonijiet 

oħra; 

(f) jekk u għaliex l-attivitajiet riżervati 

għal ċerti professjonijiet jistgħu jew ma 

jistgħux ikunu kondiviżi ma' professjonijiet 

oħra; 

(g) il-grad ta' awtonomija fl-eżerċitar 

ta' professjoni regolata u l-impatt tal-

arranġamenti organizzattivi u superviżorji 

fuq il-kisba tal-objettiv segwit, b'mod 

partikolari meta l-attivitajiet relatati ma' 

professjoni regolata jkunu mwettqa taħt il-

kontroll u r-responsabbiltà ta' professjonist 

kwalifikat kif xieraq; 

(g) il-grad ta' awtonomija fl-eżerċitar 

ta' professjoni regolata u l-impatt tal-

arranġamenti organizzattivi u superviżorji 

fuq il-kisba tal-objettiv segwit, b'mod 

partikolari meta l-attivitajiet relatati ma' 

professjoni regolata jkunu mwettqa taħt il-

kontroll u r-responsabbiltà ta' professjonist 

kwalifikat kif xieraq; 

(h) l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi li 

jistgħu jnaqqsu l-assimetrija tal-

informazzjoni bejn il-professjonisti u l-

konsumaturi; 

(h) l-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi li 

jistgħu jnaqqsu jew iżidu l-assimetrija tal-

informazzjoni bejn il-professjonisti u l-

konsumaturi; 

(i) l-impatt ekonomiku tal-miżura, 

b'attenzjoni partikolari għall-grad ta' 

kompetizzjoni fis-suq u l-kwalità tas-

servizz ipprovdut, kif ukoll l-impatt fuq il-

moviment liberu tal-persuni u s-servizzi fi 

ħdan l-Unjoni; 

(i) l-impatt fuq il-moviment liberu tal-

persuni u s-servizzi fi ħdan l-Unjoni, fuq 

l-għażla tal-konsumaturi u fuq il-kwalità 

tas-servizz ipprovdut; 
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(j) il-possibilità li jintużaw mezzi 

inqas restrittivi sabiex jintlaħaq l-objettiv 

ta' interess pubbliku; 

(j) il-possibilità li jintużaw mezzi 

inqas restrittivi sabiex jintlaħaq l-objettiv 

ta' interess pubbliku; 

(k) l-effett kumulattiv tar-

restrizzjonijiet għall-aċċess għal 

professjoni u l-eżerċitar tagħha, u b'mod 

partikolari kif kull wieħed minn dawk ir-

rekwiżiti jikkontribwixxi għal objettiv ta' 

interess pubbliku u jekk huwiex neċessarju 

sabiex dan jintlaħaq. 

(k) l-effett tad-dispożizzjonijiet ġodda 

jew emendati, meta kkombinati ma' 

dispożizzjonijiet oħra li jirrestrinġu l-

aċċess għal professjoni jew l-eżerċitar 

tagħha, u b'mod partikolari kif kull wieħed 

minn dawk ir-rekwiżiti jikkontribwixxi 

għal objettiv ta' interess pubbliku u jekk 

huwiex neċessarju sabiex dan jintlaħaq. 

 Meta l-Istati Membri jikkunsidraw, fid-

dawl tar-rekwiżiti għal professjoni 

regolata partikolari, li kwalunkwe kriterju 

partikolari mhuwiex rilevanti għall-

valutazzjoni, huma għandhom 

jiġġustifikaw debitament id-deċiżjoni 

tagħhom meta jinnotifikaw lill-

Kummissjoni skont l-Artikolu 9(1). 

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2(j), fejn 

il-miżuri jkunu ġustifikati bil-protezzjoni 

tal-konsumatur u fejn ir-riskji identifikati 

huma limitati għar-relazzjoni bejn il-

professjonist u l-konsumatur mingħajr ma 

jaffettwaw b'mod negattiv partijiet terzi, l-

awtoritajiet kompetenti rilevanti 
għandhom jevalwaw b'mod partikolari jekk 

l-objettiv jistax jintlaħaq permezz ta' titolu 

professjonali protett mingħajr ma 

jirriżervaw l-attivitajiet. 

3. Għall-finijiet tal-paragrafu 2(j), 

meta l-miżuri jkunu ġustifikati biss 

minħabba l-protezzjoni tal-konsumaturi u 

meta r-riskji identifikati jkunu limitati 

għar-relazzjoni bejn il-professjonist u l-

konsumatur, u għaldaqstant ma jkunux 

jaffettwaw b'mod negattiv lil partijiet terzi, 

l-Istati Membri għandhom jevalwaw 

b'mod partikolari jekk l-objettiv jistax 

jintlaħaq b'mezzi inqas restrittivi mir-

riżervazzjoni tal-attivitajiet. 

4. Għall-finijiet tal-paragrafu 2(k), l-

awtoritajiet kompetenti rilevanti 
għandhom jevalwaw b'mod partikolari l-

effett kumulattiv tal-impożizzjoni ta' kull 
wieħed minn dawn ir-rekwiżiti: 

4. Għall-finijiet tal-paragrafu 2(k), l-

Istati Membri għandhom jevalwaw l-effetti 

probabbli tad-dispożizzjonijiet il-ġodda 

jew emendati, meta kkombinati ma' 

kwalunkwe wieħed minn dawn ir-rekwiżiti 

li ġejjin li jirrestrinġu l-aċċess għal 

professjonijiet regolati jew l-eżerċitar 

tagħhom, fid-dawl tal-fatt li tali effetti 

jistgħu jkunu kemm pożittivi kif ukoll 

negattivi: 

(a) attivitajiet riżervati, li jeżistu 

flimkien mat-titolu professjonali protett; 

(a) attivitajiet riżervati, titolu 

professjonali protett, jew kwalunkwe 

forma oħra ta' regolamentazzjoni fis-sens 

tal-punt a tal-Artikolu 3(1) tad-

Direttiva 2005/36/KE; 

(b) rekwiżiti għal żvilupp professjonali (b) rekwiżiti obbligatorji għal żvilupp 
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kontinwu; professjonali kontinwu; 

(c)  regoli relatati mal-organizzazzjoni 

tal-professjoni, l-etika professjonali u s-

superviżjoni; 

(c)  regoli relatati mal-organizzazzjoni 

tal-professjoni, l-etika professjonali u s-

superviżjoni; 

(d) sħubija obbligatorja ma' kamra, 

skemi ta' reġistrazzjoni jew 

awtorizzazzjoni, b'mod partikolari fejn 

dawk ir-rekwiżiti jimplikaw il-pussess ta' 

kwalifika professjonali partikolari; 

(d) sħubija obbligatorja ma' kamra, 

skemi ta' reġistrazzjoni jew 

awtorizzazzjoni, b'mod partikolari fejn 

dawk ir-rekwiżiti jimplikaw il-pussess ta' 

kwalifika professjonali partikolari; 

(e) restrizzjonijiet kwantitattivi, b'mod 

partikolari r-rekwiżiti li jillimitaw l-għadd 

ta' awtorizzazzjonijiet għall-prattika, jew li 

jiffissaw numru minimu jew massimu ta' 

impjegati, maniġers jew rappreżentanti li 

għandhom kwalifiki professjonali 

partikulari; 

(e) restrizzjonijiet kwantitattivi, b'mod 

partikolari r-rekwiżiti li jillimitaw l-għadd 

ta' awtorizzazzjonijiet għall-prattika, jew li 

jiffissaw numru minimu jew massimu ta' 

impjegati, maniġers jew rappreżentanti li 

għandhom kwalifiki professjonali 

partikulari; 

(f) rekwiżiti ta' forma legali speċifika 

jew rekwiżiti relatati mal-parteċipazzjoni 

azzjonarja jew il-ġestjoni ta' kumpanija, sa 

fejn dawn ir-rekwiżiti huma marbuta 

direttament mal-eżerċitar tal-professjoni 

regolata; 

(f) rekwiżiti ta' forma legali speċifika 

jew rekwiżiti relatati mal-parteċipazzjoni 

azzjonarja jew il-ġestjoni ta' kumpanija, sa 

fejn dawn ir-rekwiżiti huma marbuta 

direttament mal-eżerċitar tal-professjoni 

regolata; 

(g) restrizzjonijiet territorjali, b'mod 

partikolari fejn il-professjoni hija regolata 

f'partijiet tat-territorju ta' Stat Membru 

b'mod differenti; 

(g) restrizzjonijiet territorjali, anke 

meta l-professjoni hija regolata f'partijiet 

tat-territorju ta' Stat Membru b'mod li jkun 

differenti mill-mod kif hija regolata 

f'partijiet oħrajn; 

(h) rekwiżiti li jirrestrinġu l-eżerċitar 

ta' professjoni regolata b'mod konġunt jew 

bi sħab, kif ukoll regoli ta' inkompatibbiltà; 

(h) rekwiżiti li jirrestrinġu l-eżerċitar 

ta' professjoni regolata b'mod konġunt jew 

bi sħab, kif ukoll regoli ta' inkompatibbiltà; 

(i) rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kopertura tal-assigurazzjoni jew mezzi 

oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva 

li jirrigwardaw ir-responsabbiltà 

professjonali; 

(i) rekwiżiti li jikkonċernaw il-

kopertura tal-assigurazzjoni jew mezzi 

oħra ta' protezzjoni personali jew kollettiva 

li jirrigwardaw ir-responsabbiltà 

professjonali; 

(j) rekwiżiti ta' għarfien tal-lingwa, 

sal-punt meħtieġ biex tiġi prattikata l-

professjoni; 

(j) rekwiżiti ta' għarfien tal-lingwa, 

sal-punt meħtieġ biex tiġi prattikata l-

professjoni; 

 (ja) rekwiżiti tariffarji fissi minimi 

u/jew massimi; 

 (jb)  rekwiżiti dwar ir-reklamar. 

 4a. Meta d-dispożizzjonijiet imsemmija 

fil-paragrafu 4 jikkonċernaw ir-

regolamentazzjoni tal-professjonijiet tal-
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kura tas-saħħa u jkollhom 

implikazzjonijiet fuq is-sikurezza tal-

pazjenti, l-Istati Membri għandhom iqisu 

l-objettiv li jiġi żgurat livell għoli ta' 

protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem. 

 4b. Għall-finijiet tal-paragrafu 1 ta' dan l-

Artikolu, l-Istati Membri għandhom 

jiżguraw li qabel ma jiġu introdotti 

dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolatorji jew 

amministrattivi ġodda, jew jiġu emendati 

dawk eżistenti, li jillimitaw l-aċċess għal 

professjonijiet regolati jew l-eżerċitar 

tagħhom, dawn ikunu xierqa biex jiġi 

żgurat l-ilħuq ta' dan l-objettiv u ma 

jmorrux lil hinn minn dak li hu meħtieġ 

biex dak l-objettiv jintlaħaq. F'dik l-

evalwazzjoni l-Istati Membri jridu jqisu l-

acquis communautaire, b'mod partikolari 

fir-rigward tan-natura speċifika tal-

professjonijiet li jipprovdu s-servizzi tal-

kura tas-saħħa, kif rikonoxxut mil-

leġiżlatur Ewropew u l-ġurisprudenza tal-

Qorti tal-Ġustizzja, u fir-rigward tar-

regolamentazzjoni ta' tali professjonijiet, 

l-Istati Membri għandhom jingħataw 

marġni ta' diskrezzjoni li jkun biżżejjed 

biex jiġi żgurat livell għoli ta' protezzjoni 

tas-saħħa tal-bniedem. 

 4c. L-Istati Membri, barra minn hekk, 

għandhom jiżguraw konformità mal-

prinċipju ta' proporzjonalità ta' rekwiżiti 

speċifiċi relatati mal-forniment 

transkonfinali ta' servizzi, previst skont it-

Titolu II tad-Direttiva 2005/36/KE, 

inklużi: 

 (a) reġistrazzjoni temporanja 

awtomatika jew sħubija pro forma f'korp 

jew organizzazzjoni professjonali, 

imsemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 6(1) 

tad-Direttiva 2005/36/KE, kard 

professjonali jew kwalunkwe rekwiżit 

ekwivalenti ieħor; 

 (b) dikjarazzjoni li trid issir bil-

quddiem, skont l-Artikolu 7(1) tad-

Direttiva 2005/36/KE, dokumenti, 

meħtieġa skont l-Artikolu 7(2) tad-

Direttiva 2005/36/KE jew kwalunkwe 
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rekwiżit ekwivalenti ieħor; 

 (c) ir-rekwiżit tal-ħlas ta' miżata jew 

kwalunkwe imposta relatata ma' 

formalitajiet amministrattivi, li l-fornitur 

iġarrab. 

 

 

(Taffettwa l-verżjonijiet lingwistiċi kollha.) 

 


