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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Is-servizzi tal-kura tas-saħħa kienu esklużi mid-Direttiva dwar is-servizzi minħabba li huma 
missjonijiet ta' interess ġenerali u li dwarhom għandha ssir leġiżlazzjoni speċifika li 
tiġġarantixxi r-rispett assolut tal-prinċipji tal-aċċess ugwali, tal-kwalità, tas-sigurtà u tas-
solidarjetà.

Is-saħħa ma tistax tkun meqjusa bħala prodott ordinarju tas-suq intern minħabba li s-servizzi 
tal-kura tas-saħħa jipparteċipaw b'mod sħiħ għall-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali 
tal-Unjoni Ewropea.

Direttiva dwar id-drittijiet tal-pazjenti fil-qasam tal-kura transkonfinali għalhekk għandha 
tiżgura li ma tkunx strument tal-promozzjoni ta' "turiżmu mediku", li jekk ikun żviluppat,  
jista' joħloq inugwaljanza reali għall-kura u  jwassal għal sistema tas-saħħa fuq żewġ binarji li 
minnha jkunu jistgħu jibbenefikaw l-iktar il-pazjenti infurmati u dawk l-iktar komdi 
finanzjarjament.

Skont it-Trattati li jiggarantixxu l-libertajiet fundamentali tal-moviment, u f'dak li jikkonċerna 
l-prinċipju ta' sussidjarjetà li jirrikonoxxi li kull Stat Membru għandu l-kompetenza li 
jorganizzja, jmexxi u jiffinanzja is-sistema tas-saħħa u tal-protezzjoni soċjali tiegħu, l-Unjoni 
Ewropea tista' madanakollu twassal għal valur miżjud ieħor fil-qafas tal-mobilità tal-pazjenti. 
Il-kumplessità, il-varjetà u l-ispeċifiċità tas-sistemi tas-saħħa jirrikjedu koperazzjoni massima 
fost l-Istati fl-oqsma tar-riċerka, tal-informazzjoni medika u amministrattiva kif ukoll 
riflessjoni profonda dwar l-artikulazzjoni li teżisti bejn l-ispeċifiċitajiet sabiex tkun żgurata 
sigurtà ġuridika, kemm għall-pazjenti u kemm għall-professjonisti tas-saħħa u tal-persuni li 
joffru servizzi tal-kura tas-saħħa.

Il-proposta tal-Kummissjoni ma ssolvix ħlief parzjalment din il-formula billi sempliċiment 
tikkodifika d-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja li huma preċiżament il-konsegwenza ta' vojt 
ġuridiku magħruf !

F'dak li jirrigwarda d-definizzjoni tal-kunċetti ewlenin (kura fl-isptarijiet u barra l-isptarijiet, 
provvediment tas-saħħa, żmien raġonevoli, preġudizzju, ...) preċiżjonijiet rigward l-
artikulazzjoni bejn id-Direttiva u r-Regoli eżistenti (1408/71 u 883/2004), il-kunsiderazzjoni 
tal-kontinwità tal-kura u tar-responsabilitajiet f'każ ta' kumplikazzjonijiet eventwali wara 
operazzjonijiet jew saħansitra r-rikonoxximent reċiproku tal-preskrizzjonijiet, it-test huwa 
totalment insuffiċjenti u jżid l-inċertezza ġuridika minflok ineħħiha.

Huwa importanti li jkunu kjarifikati r-regoli tat-tariffi u r-rimborż, kif ukoll il-kundizzjonijiet 
li jirregolaw is-sistema tat-talba ta' awtorizzazzjoni minn qabel mill-Istati Membri sabiex ikun 
garantit li l-ispejjeż għall-kura tas-saħħa jkunu kkunsidrati u għalhekk biex ma jinħolqux 
inugwaljanzi bejn il-pazjenti.

Awtorizzazzjoni minn qabel għandha tkun ikkunsidrata bħal opportunità għall-pazjenti biex 
ikunu infurmati u mogħtija parir meta jkunu qed ifittxu l-iktar kura xierqa, skont il-prinċipju 
kontra d-diskriminazzjoni, iktar milli bħala ostakolu għall-mobilità.

Barra minn hekk, hija tiżgura l-preservazzjoni tal-funzjonijiet essenzjali tas-servizzi pubbliċi 
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tas-saħħa, jiġifieri, l-koeżjoni soċjali u territorjali u ż-żamma tal-bilanċ finanzjarju tal-iskemi 
pubbliċi tas-sigurtà soċjali li huma garanti ta' politika ta' solidarjetà fil-qasam tas-saħħa.

Għall-kura tas-saħħa li mhix suġġetta għal awtorizzazzjoni, dikjarazzjoni minn qabel għandha 
tippermetti l-verifika li pazjent ikun irċieva l-informazzjoni neċessarja kollha qabel it-tluq 
tiegħu.

F'kuntest ta' popolazzjoni dejjem tixjieħ, sitwazzjoni li timplika diffikultà biex wieħed 
jiddistingwi bejn dak li hu mediku u dak li hu soċjali, huwa importanti li jkun ikkunsidrat il-
kunċett ta' kura tas-saħħa fit-tul minħabba li diversi Stati huma affettwati minn din il-
problema.

L-artikulazzjoni bejn il-mobilità tal-pazjenti u l-problematika ta' professjonisti tas-saħħa hija 
assolutament neċessarja minħabba r-rabta qawwija li teżisti bejn iż-żewġ partijiet biex ikunu 
assigurati kemm il-kwalità u s-sigurtà tal-kura tas-saħħa u kemm li jkun żgurat li ma jkunx 
hemm żbilanċ fid-demografija medika f'ċerti Stati Membri. Dan in-nuqqas ta' ħsieb 
simultanju dwar is-sitwazzjoni tal-professjonisti, dwar it-taħriġ tagħhom u r-rikonoxximent 
tal-kwalifiki tagħhom toħloq defiċenza li tagħmel ħsara lill-pazjenti nfushom, minħabba li d-
Direttiva tal-2005 dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali mhix adattata għas-settur 
tas-saħħa.

Is-saħħa pubblika hija ċavetta tal-iżvilupp ekonomiku. Hija tippermetti li ċ-ċittadini 
jinfurmaw lilhom infushom aħjar u jfittxu kura aħjar, mingħajr ma tiffavorixxi la l-
konsumeriżmu u lanqas it-turiżmu mediku, b'viżjoni iktar solidari u iktar integrali tad-drittijiet 
tal-pazjenti, mingħajr ma żżid l-inugwaljanzi soċjali u territorjali, billi tkun żgurata ċerta 
sigurtà ġuridika għall-pazjenti bħal tal-professjonisti, billi s-sistemi ta' sigurtà soċjali tagħna 
jsiru sostenibbli u billi jkun massimizzat u reċiprokat il-progress tar-riċerka:  dawn huma l-
isfidi tal-UE f'qasam fundamentali tal-mudell soċjali Ewropew, sabiex kull ċittadin iqis l-
Ewropa bħala soluzzjoni u mhux bħala problema fil-ħajja ta' kuljum tiegħu.

EMENDI

Il-Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur jistieden lill-Kumitat għall-Ambjent, 
is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora l-
emendi li ġejjin fir-rapport tiegħu:

Emenda 1

Proposta għal direttiva 
Premessa 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji ġenerali 

(3) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 
fundamentali u tosserva l-prinċipji ġenerali 
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tal-liġi kif rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali ta' l-
Unjoni Ewropea. Id-dritt għall-aċċess 
għall-kura tas-saħħa u d-dritt li tibbenefika 
minn trattament mediku taħt il-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi u l-prassi 
nazzjonali huma rikonoxxuti mill-
Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali ta’ l-Unjoni Ewropea. 
B’mod speċifiku, din id-Direttiva trid tiġi 
implimentata u applikata b’rispett għad-
drittijiet għall-ħajja privata u tal-familja, il-
ħarsien ta' data personali, l-ugwaljanza 
quddiem il-liġi u l-prinċipju tan-nuqqas ta' 
diskriminazzjoni u d-dritt ta' rimedju 
effettiv u proċess ġust, skond il-prinċipji 
ġenerali tal-liġi, kif imniżżla fl-
Artikoli 7, 8, 20, 21, 47 tal-Karta.

tal-liġi kif rikonoxxuti b’mod partikolari 
mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-
Unjoni Ewropea. Id-dritt għall-aċċess 
għall-kura tas-saħħa u d-dritt li tibbenefika 
minn trattament mediku taħt il-
kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi u l-prassi 
nazzjonali huma rikonoxxuti mill-
Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B’mod 
speċifiku, din id-Direttiva trid tiġi 
implimentata u applikata b’rispett għad-
drittijiet għall-ħajja privata u tal-familja, il-
ħarsien ta’ dejta personali, l-ugwaljanza 
quddiem il-liġi u l-prinċipju tan-nuqqas ta’
diskriminazzjoni, l-għażliet etiċi 
fundamentali tal-Istati Membri u d-dritt 
ta’ rimedju effettiv u proċess ġust, skond 
il-prinċipji ġenerali tal-liġi, kif imniżżla fl-
Artikoli 7, 8, 20, 21, 47 tal-Karta.

Ġustifikazzjoni

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Emenda 2

Proposta għal Direttiva
Premessa 5 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Din id-Direttiva tirrispetta u ma 
tippreġudikax il-libertà ta’ kull Stat 
Membru biex jiddeċiedi x’tip ta’ kura tas-
saħħa jikkunsidra li hija approprjata. 
Ebda dispożizzjoni ta’ din id-Direttiva 
m’għandha tkun interpretata b’mod li 
twaqqa’ l-għażliet etiċi fundamentali tal-
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Istati Membri, b’mod partikolari rigward 
il-protezzjoni tad-dritt għall-ħajja ta’ kull 
bniedem.

Ġustifikazzjoni 

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counselling before testing).

Emenda 3

Proposta għal Direttiva
Premessa 5 b (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5b) Skond il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizza tal-UE, il-pazjenti u dawk li 
jipprovdu l-kura għandhom id-dritt li 
jmorru fi kwalunkwe Stat Membru għal 
assistenza medika. Huwa għalhekk ta’ 
importanza kbira li ċaqliq transkonfinali 
ta’ pazjenti u servizzi tas-saħħa 
transkonfinali għandu jkun kemm jista’ 
jkun ostakolat mill-inqas fl-Unjoni 
Ewropea.

Ġustifikazzjoni 

L-istandards komuni tas-suq intern għandu dejjem ikunu mogħtija prijorità. Għalkemm is-
sistemi ta’ kura huma suġġett f’idejn l-Istati Membri, pazjenti u provvedituri tal-kura 
jiċċaqalqu fuq il-fruntiera, għalhekk l-Unjoni Ewropea hemm bżonn li tkun attiva f’dawn l-
oqsma. Fl-istess ħin, dan iċ-ċaqliq ta’ pazjenti u ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa 
għandu jkun ostakolatkemm jista’ jkun mill-inqas sabiex jiggarantixxi l-moviment ħieles tal-
persuni fl-Unjoni Ewropea.
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Emenda 4

Proposta għal Direttiva
Premessa 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità u li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 
għoli ta’ ħarsien tas-saħħa, filwaqt li 
tirrispetta kompletament ir-
responsabbiltajiet ta’ l-Istati Membri għat-
tifsira tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali 
relatati mas-saħħa u l-organizzazzjoni u l-
għoti ta' kura tas-saħħa u kura medika u 
benefiċċji tas-sigurtà soċjali b’mod 
partikolari għall-mard.

(8) Din id-direttiva għandha l-għan li 
tistabbilixxi qafas ġenerali għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti fil-Komunità, li tiżgura l-
moviment tal-pazjenti u l-libertà tal-
provvediment tal-kura tas-saħħa u livell 
għoli ta’ ħarsien tas-saħħa u li tiffaċilita l-
provvista ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali, filwaqt li tirrispetta 
kompletament ir-responsabiltajiet tal-Istati 
Membri għat-tifsira tal-benefiċċji tas-
sigurtà soċjali relatati mas-saħħa u l-
organizzazzjoni u l-għoti ta' kura tas-saħħa 
u kura medika u benefiċċji tas-sigurtà 
soċjali b’mod partikolari għall-mard.

Ġustifikazzjoni 

Leġiżlazzjoni li timmira li tindirizza l-applikazzjoni ta’ drittijiet tal-pazjenti għal kura tas-
saħħa transkonfinali għandha tkun ċara fir-rikonoxximent tal-benefiċċji, f’ċertu ċirkostanzi, 
ta’  kura tas-saħħa transkonfinali. Dan huwa l-każ speċjalment fil-qasam ta’ mard rari, li 
trattament ta’ kwalità għalihom jista’ ma jkunx disponibbli fil-konfini ta’ stat membru 
partikolari.

Emenda 5

Proposta għal Direttiva
Premessa 10

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(10) Għall-għanijiet ta’ din id-Direttiva, il-
kunċett ta’ “kura tas-saħħa transkonfinali” 
għandu jfisser:

- L-użu tal-kura tas-saħħa barra mill-
pajjiż (jiġifieri: pazjent li jmur għand

- Il-pazjent iżur fiżikament provveditur tal-
kura tas-saħħa fi Stat Membru li mhux dak 
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provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor għal trattament); l-hekk 
imsejħa ‘mobbiltà tal-pazjent’;

li fih għandu affiljazzjoni tas-sigurtà 
soċjali bl-intenzjoni li jfittex servizzi tas-
saħħa hemmhekk; l-hekk imsejħa 
‘mobbiltà tal-pazjent’;

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

- Is-servizz tas-saħħa nnifsu jaqsam il-
fruntieri virtwalment jew mod ieħor: il-
pazjent ma jmurx fiżikament fi Stat 
Membru ieħor iżda madankollu jirċievi 
servizzi tas-saħħa mit-territorju ta’ Stat 
Membru li mhux dak li fih għandu 
affiljazzjoni tas-sigurtà soċjali, bħal
telekirurġija, kunsultazzjoni medika, ħruġ 
ta’ preskrizzjoni u servizzi remoti tal-
laboratorji; dan huwa dak li jirreferu 
għalih bħala ‘telemediċina’;

- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur ta’ 
kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll,

- Il-preżenza permanenti ta’ provveditur ta’ 
kura tas-saħħa (jiġifieri: il-ħolqien tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor); kif ukoll,

- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi).

- Il-preżenza temporanja ta’ persuni 
(jiġifieri: il-mobbiltà tal-professjonisti tas-
saħħa, pereżempju li jmorru 
temporanjament fl-Istat Membru tal-
pazjent biex jipprovdu s-servizzi);

- Ix-xiri ta’ prodotti konnessi mal-kura 
tas-saħħa, bħal mekkaniżi mediċi u 
mediċini, fi Stat Membru li mhux dak li 
fih ix-xerrej għandu affiljazzjoni tas-
sigurtà soċjali; dan jista’ jkun, iżda mhux
neċessarjament, akkompanjat mill-
moviment fiżiku tal-pazjent għall-Istat 
Membru tal-aħħar.

Ġustifikazzjoni 

L-ewwel parti tal-emenda hija maħsuba biex ittejjeb il-formulazzjoni. It-tieni parti tirreferi 
għax-xiri ta’ prodotti marbuta mal-kura tas-saħħa li kienu s-suġġett, inter alia, tas-Sentenza 
Decker, li għandha tkun inkorporata f’direttiva maħsuba biex tikkodifika is-sentenzi Kohll u 
Decker.
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Emenda 6

Proposta għal Direttiva
Premessa 11

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(11) Kif rikonoxxut mill-Istati Membri fil-
Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-valuri u 
l-prinċipji komuni fis-Sistemi tas-Saħħa 
tal-Unjoni Ewropea, jeżisti sett ta’
prinċipji operattivi li huma komuni fis-
sistemi tas-saħħa madwar il-Komunità. 
Dawn il-prinċipji operattivi jinkludu l-
kwalità, is-sigurtà, kura li hija msejsa fuq 
evidenza u etika, l-involviment tal-pazjent, 
rimedji, id-dritt fundamentali għall-
privatezza fir-rigward tal-ipproċessar ta’ 
data personali, u l-kunfidenzjalità. Pazjenti, 
professjonisti u awtoritajiet responsabbli 
mis-sistemi tas-saħħa jridu jaraw li dawn 
il-prinċipji komuni huma rispettati u li qed 
jiġu pprovduti strutturi għall-
implimentazzjoni tagħhom madwar il-
Komunità. Għalhekk huwa xieraq li jkun 
meħtieġ li huma l-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li qed tingħata l-kura tas-saħħa 
fit-territorju tiegħu, li huma responsabbli 
għall-iżgurar tal-konformità ma’ dawn il-
prinċipji operattivi. Dan huwa meħtieġ 
biex tkun żgurata l-fiduċja tal-pazjenti fil-
kura tas-saħħa transkonfinali, li minnha 
nnifisha hija meħtieġa għall-kisba tal-
mobbiltà tal-pazjenti u l-moviment ħieles 
tal-provvediment tal-kura tas-saħħa fis-suq 
intern, kif ukoll livell għoli ta’ ħarsien tas-
saħħa. Skont dawn il-valuri komuni huwa 
madankollu aċċettat li l-Istati Membri 
jieħdu deċiżjonijiet differenti għal 
raġunijiet etiċi rigward id-disponibiltà ta’ 
ċertu trattamenti u l-kundizzjonijiet 
konkreti ta’ aċċess. Din id-Direttiva hija 
bla ħsara għad-diversità tal-etika. Ma 
timponix fuq l-Istati Membri biex jagħmlu 
trattamenti u servizzi aċċessibbli għat-
territorju tagħhom jew biex jirrimborsaw 
spejjeż għal dawk it-trattamenti (li kienu 
riċevuti fi Stat Membru ieħor) li mhumiex 
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awtorizzati skond liġijiet, regolamenti u 
kodiċi ta’ kondotta nazzjonali tal-
professjonijiet mediċi.

Ġustifikazzjoni 

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Emenda 7

Proposta għal Direttiva
Premessa 18

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(18) Id-dritt għall-ħlas lura tal-ispejjeż tal-
kura tas-saħħa mogħtija jew ta’ prodotti 
mixtrija marbuta mal-kura tas-saħħa fi 
Stat Membru ieħor mill-iskema ta’ sigurtà 
soċjali statutorja li huma affiljati miegħu 
l-pazjenti ġie rikonoxxut mill-Qorti tal-
Ġustizzja f’bosta sentenzi. Il-Qorti tal-
Ġustizzja ddikjarat li d-dispożizzjonijiet 
tat-Trattat dwar il-ħelsien tal-għoti tas-
servizzi  u prodotti jinkludi l-ħelsien għall-
pazjenti li deliberatament jirċievu servizzi 
tal-kura tas-saħħa u deliberatament jixtru 
prodotti marbuta mal-kura tas-saħħa fi
Stat Membru ieħor. L-istess japplika għar-
riċevituri tal-kura tas-saħħa li jkunu qed 
ifittxu servizzi tal-kura tas-saħħa permezz 
ta’ telemediċini minn Stat Membru li 
mhux dak fejn għandhom affiljazzjoni 
tas-sigurtà soċjali. Filwaqt li l-liġi 
Komunitarja ma tnaqqasx mis-setgħa tal-
Istati Membri li jorganizzaw il-kura tas-
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għandhom jikkonformaw mal-liġi 
Komunitarja meta jeżerċitaw din is-setgħa, 
b'mod partikolari mad-dispożizzjonijiet tat-
Trattat dwar il-ħelsien tal-provvediment 
tas-servizzi. Dawk id-dispożizzjonijiet 
jipprojbixxu lill-Istati Membri milli 
jintroduċu jew iżommu restrizzjonijiet 
mhux iġġustifikati dwar l-eżerċizzju ta' 
dak il-ħelsien fis-settur tal-kura tas-
saħħa.

saħħa u s-sistemi tas-sigurtà soċjali 
tagħhom, l-Istati Membri għandhom 
jikkonformaw mal-liġi Komunitarja meta 
jeżerċitaw din is-setgħa, b’mod partikolari 
mad-dispożizzjonijiet tat-Trattat dwar il-
ħelsien tal-provvediment tas-servizzi u 
prodotti. Dawk id-dispożizzjonijiet 
jipprojbixxu lill-Istati Membri milli 
jintroduċu jew iżommu restrizzjonijiet 
mhux iġġustifikati dwar dawn il-libertajiet.

Gustifikazzjoni 

Din il-premessa tapplika mhux biss għal servizzi iżda wkoll għax-xiri ta’ prodotti fil-kuntest 
ta’ kura tas-saħħa transkonfinali. L-emenda tifformula l-premessa aħjar ukoll.

Emenda 8

Proposta għal Direttiva
Premessa 21

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni ta’ l-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw mill-prinċipji 
ta' moviment ħieles tas-servizzi skond it-
Trattat u d-dispożizzjonijiet ta' din id-
Direttiva. Il-pazjenti għandhom jiġu 
garantiti l-ġarr tal-ispejjeż ta' din il-kura 
tas-saħħa mill-anqas fil-livell mogħti għall-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, fl-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom. 
Dan jirrispetta fis-sħiħ ir-responsabbilta ta’ 
l-Istati Membri li jistabbilixxu l-livell tal-
kopertura għall-mard disponibbli għaċ-
ċittadini tagħhom u jipprevjeni kull effett 
sinifikanti fuq il-finanzjament tas-sistemi 
tal-kura tas-saħħa nazzjonali. L-Istati 
Membri, fil-leġiżlazzjoni nazzjonali 

(21) Huwa xieraq li jkun meħtieġ ukoll li l-
pazjenti li jagħżlu l-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor f'ċirkustanzi għajr għal 
dawk imbassra għall-koordinazzjoni tal-
iskemi ta’ sigurtà soċjali stabbiliti mir-
Regolament (KE) Nru 1408/71 għandhom 
ikunu jistgħu jibbenefikaw ukoll mill-
prinċipji ta’ moviment ħieles tas-servizzi u 
prodotti skond it-Trattat u d-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva. Il-
pazjenti għandhom jiġu garantiti l-ġarr tal-
ispejjeż ta’ din il-kura tas-saħħa u dawk il-
prodotti mill-anqas fil-livell mogħti għall-
istess kura tas-saħħa jew prodotti, jew 
waħda simili, kieku kienu provduti jew
mixtrija fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
tagħhom. Dan jirrispetta bis-sħiħ ir-
responsabbilta tal-Istati Membri li 
jistabbilixxu l-livell tal-kopertura għall-
mard disponibbli għaċ-ċittadini tagħhom u 
jipprevjeni kull effett sinifikanti fuq il-
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tagħhom, xorta waħda jistgħu jipprovdu 
għall-ħlas lura ta' l-ispejjeż tat-trattament 
fil-livell tat-tariffi fis-seħħ fl-Istat Membru 
tat-trattament jekk dan huwa ta' benefiċċju 
akbar għall-pazjent. Dan jista’ jkun il-każ 
b’mod partikolari għal kull trattament 
mogħti permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15 ta’din 
id-Direttiva.

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

Ġustifikazzjoni 

Din id-Direttiva tapplika mhux biss għal servizzi iżda wkoll għax-xiri ta’ prodotti fil-kuntest 
ta’ kura tas-saħħa transkonfinali. L-emenda tifformula l-premessa aħjar ukoll.

Emenda 9

Proposta għal Direttiva
Premessa 24

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(24) Il-pazjent m’għandu qatt jieħu vantaġġ 
finanzjarju mill-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor u l-ġarr ta' l-ispejjeż 
għandu għalhekk jiġi limitat biss għall-
ispejjeż attwali tal-kura tas-saħħa 
riċevuta.

(24) Il-pazjent m’għandu qatt jieħu vantaġġ 
finanzjarju mill-kura tas-saħħa mogħtija 
jew prodotti mixtrija fi Stat Membru ieħor. 
Il-ġarr tal-ispejjeż għandu għalhekk jiġi 
limitat biss għall-ispejjeż attwali.

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva tapplika mhux biss għal servizzi iżda wkoll għax-xiri ta’ prodotti fil-kuntest ta’ 
kura tas-saħħa transkonfinali. L-emenda tifformula l-premessa aħjar ukoll.
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Emenda 10

Proposta għal Direttiva
Premessa 25

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(25) Din id-Direttiva m'għandhiex l-għan li 
toħloq dritt għall-ħlas lura ta’ trattament fi 
Stat Membru ieħor, jekk trattament tali 
mhux fost il-benefiċċji pprovduti fil-
leġiżlazzjoni ta’ l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni tal-pazjent. Bl-istess mod, din 
id-Direttiva ma twaqqafx lill-Istati Membri 
milli jestendu l-iskemi ta’ benefiċċji fi flus 
tagħhom għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor skond id-
dispożizzjonijiet tagħha.

(25) Din id-Direttiva m’għandhiex l-għan li 
toħloq dritt għall-ħlas lura ta’ trattament 
jew għall-ispejjeż tax-xiri ta’ prodotti fi 
Stat Membru ieħor, jekk trattament jew 
prodotti tali mhumiex fost il-benefiċċji 
pprovduti fil-leġiżlazzjoni tal-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni tal-pazjent. Bl-
istess mod, din id-Direttiva ma twaqqafx 
lill-Istati Membri milli jestendu l-iskemi ta’ 
benefiċċji fi flus tagħhom għal kura tas-
saħħa u prodotti mogħtija fi Stat Membru 
ieħor skond id-dispożizzjonijiet tagħha.

Ġustifikazzjoni 

Id-Direttiva tapplika mhux biss għal servizzi iżda wkoll għax-xiri ta’ prodotti fil-kuntest ta’ 
kura tas-saħħa transkonfinali. L-emenda tifformula l-premessa aħjar ukoll.

Emenda 11

Proposta għal Direttiva
Premessa 27

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(27) Din id-Direttiva tipprovdi ukoll għad-
dritt ta' pazjent li jirċievi prodott mediċinali 
awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Istat 
Membru fejn qed tingħata l-kura tas-saħħa, 
anke jekk il-prodott mediċinali mhux 
awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni, minħabba li dan 
huwa parti indispensabbli mill-kisba ta’ 
trattament effettiv fi Stat Membru ieħor.

(27) Din id-Direttiva tipprovdi ukoll għad-
dritt ta’ pazjent li jirċievi prodott 
mediċinali awtorizzat għat-tqegħid fis-suq 
fl-Istat Membru fejn qed tingħata l-kura 
tas-saħħa fl-Istat Membru ta’ trattament, 
anke jekk il-prodott mediċinali mhux 
awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni, minħabba li dan 
huwa parti indispensabbli mill-kisba ta’ 
dan it-trattament speċifiku u effettiv għall-
pazjent fi Stat Membru ieħor.
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Ġustifikazzjonijiet

Għal raġunijiet ta’ ċertezza legali u l-konsegwenzi prattiċi fir-rigward tal-provvista ta’ 
prodotti mediċinali, din id-direttiva m’għandhiex tikser il-prinċipju inkluż fl-Artikolu 6 tad-
Direttiva 2001/83/KE li prodotti mediċinali awtorizzati fl-Istat Membru kkonċernat biss 
jistgħu jkunu mqiegħda fis-suq.

Emenda 12

Proposta għal Direttiva
Premessa 29

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(29) Kull kura tas-saħħa li ma titqiesx 
bħala kura fl-isptar skond id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Diretttiva 
għandha titqies bħala kura mhux fl-isptar. 
Fid-dawl tal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja dwar il-moviment ħieles tas-
servizzi, huwa xieraq li ma jiġix stabbilit 
rekwiżit ta' awtorizzazzjoni minn qabel 
għal ħlas lura mis-sistema tas-sigurtà 
soċjali statutorja ta’ Stat Membru ta' 
affiljazzjoni għal kura mhux fl-isptar 
mogħtija fi Stat Membru ieħor. Sakemm il-
ħlas lura ta’ kura tali jibqa’ fil-limiti tal-
kopertura garantita mill-iskema ta’ 
assigurazzjoni ta’ mard ta’ l-Istat 
Membru ta’ affiljazjoni, in-nuqqas ta’ 
rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni mill-qabel 
mhux se jfixkel l-ekwilibrju finanzjarju 
tas-sistemi ta’ sigurtà soċjali.

(29) Kull kura tas-saħħa li ma titqiesx 
bħala kura fl-isptar skond id-
dispożizzjonijiet ta’ din id-Diretttiva u l-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni għandha titqies bħala kura 
mhux fl-isptar. Fid-dawl tal-ġurisprudenza 
tal-Qorti tal-Ġustizzja dwar il-moviment 
ħieles tas-servizzi, huwa xieraq li ma jiġix 
stabbilit rekwiżit ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel għal ħlas lura mis-sistema tas-sigurtà 
soċjali statutorja ta’ Stat Membru ta' 
affiljazzjoni għal kura mhux fl-isptar 
mogħtija fi Stat Membru ieħor. L-
implimentazzjoni ta' sistema ta' 
dikjarzzjoni preliminari għall-kura li 
tingħata barra sptar għandha tippermetti 
li jkun żgurat li l-pazjent ikun irċieva l-
informazzjoni kollha neċessarja qabel it-
tluq tiegħu. Sistema bħal din ma tistax 
tintroduċi l-prinċipju ta' awtorizzazzjoni 
awtomatika għall-kura li tingħata barra 
sptar.

Ġustifikazzjoni

  B'mod parallel mas-sistema ta' awtorizzazzjoni minn qabel li l-Istati Membri ta' affiljazzjoni 
jistgħu jistabbilixxu għall-kura speċjalizzata u dik fl-isptarijiet, tista' tiġi stabbilita sistema ta' 
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dikjarazzjoni minn qabel. Il-ħlas ma jistax jiġi rifjutat mill-Istat Membru ta' affiljazzjoni fil-
kuntest ta' din il-proċedura, li għandha sempliċment l-għan li tiżgura li l-pazjent ikun irċieva 
l-informazzjoni kollha neċessarja qabel it-tluq tiegħu.    

Emenda 13

Proposta għal Direttiva
Premessa 32 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(32a) Awtorizzazzjoni minn qabel 
għandha tkun miċħuda biss fil-kuntest ta’ 
proċedura ġusta u trasparenti. Ir-regoli 
stabbiliti mill-Istati Membri għas-
sottomissjoni ta’ rikjesta ta’ 
awtorizzazzjoni u r-raġunijiet possibbli 
għal ċaħda għandhom ikunu dikjarati 
minn qabel. Iċ-ċaħdiet għandhom ikunu 
limitati għal dak li hu meħtieġ, u 
għandhom ikunu proporzjonali għall-
għanijiet tal-istabbiliment ta’ sistema ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel.

Emenda 14

Proposta għal Direttiva
Premessa 36

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(36) L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu 
dwar il-forma ta' dawn il-punti ta' kuntatt 
nazzjonali kif ukoll dwar kemm se jkun 
hemm minnhom. Il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali jistgħu jiġu wkoll inkorporati fi 
jew mibnija fuq attivitajiet ta' ċentri tat-
tagħrif eżisteni, dan sakemm jiġi indikat 
b'mod ċar li huma wkoll punti ta' kuntatt 
nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali. Il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali għandu jkollhom il-faċilitajiet 
xierqa biex jagħtu tagħrif dwar l-aspetti 
prinċipali tal-kura tas-saħħa transkonfinali 

(36) L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu 
dwar il-forma ta’ dawn il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali kif ukoll dwar kemm se jkun 
hemm minnhom. Il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali jistgħu jiġu wkoll inkorporati fi 
jew mibnija fuq attivitajiet ta’ ċentri tat-
tagħrif eżisteni, dan sakemm jiġi indikat 
b’mod ċar li huma wkoll punti ta’ kuntatt 
nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali. Il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali għandu jkollhom il-faċilitajiet 
xierqa biex jagħtu tagħrif dwar l-aspetti 
prinċipali tal-kura tas-saħħa transkonfinali 
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u biex jagħtu għajnuna prattika lill-pazjenti 
fejn ikun meħtieġ. Il-Kummissjoni 
għandha taħdem flimkien ma’ l-Istati 
Membri sabiex tiffaċilita l-kooperazzjoni 
dwar il-punti ta' kuntatt nazzjonali għall-
kura tas-saħħa transkonfinali, inkluż li 
jagħmlu t-tagħrif rilevanti disponibbli fil-
livell Komunitarju, bħal permezz tal-Portal 
Ewropew dwar is-Saħħa. L-eżistenza tal-
punti ta’ kuntatt nazzjonali ma għandux 
iwaqqaf lill-Istati Membri milli 
jistabbilixxu punti ta’ kuntatt marbuta oħra 
fil-livell reġjonali jew lokali, li jirriflettu l-
organizzazzjoni speċifika tas-sistema tal-
kura tas-saħħa tagħhom.

u biex jagħtu għajnuna prattika lill-pazjenti 
fejn ikun meħtieġ. Il-punt ta’ kuntatt 
m’għandux jipprovdi parir legali f’każijiet 
individwali. Il-Kummissjoni għandha 
taħdem flimkien mal-Istati Membri sabiex 
tiffaċilita l-kooperazzjoni dwar il-punti ta’ 
kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali, inkluż li jagħmlu t-tagħrif 
rilevanti disponibbli fil-livell Komunitarju, 
bħal permezz tal-Portal Ewropew dwar is-
Saħħa. L-eżistenza tal-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali ma għandux iwaqqaf lill-Istati 
Membri milli jistabbilixxu punti ta’ kuntatt 
marbuta oħra fil-livell reġjonali jew lokali, 
li jirriflettu l-organizzazzjoni speċifika tas-
sistema tal-kura tas-saħħa tagħhom. 
Konsegwentement, il-punti ta’ kuntatt 
jistgħu jkunu bbażati fl-
organizzazzjonijiet kompetenti 
professjonali li kienu mogħtija dan ir-
rwol mill-Istati Membri, kif ukoll fl-
awtoritajiet amministrativi. 

Ġustifikazzjoni 

L-involviment tal-organizzazzjonijiet professjonali relevanti jevita r-riskju ta’ dupplikazzjoni 
u l-ispejjeż assoċjati, peress li ftit minnhom diġà huma familjari ma’ dawn ir-rwolijiet ta’ 
provvista ta’ informazzjoni. Dan jagħmel possibbli wkoll l-assigurazzjoni li l-punti ta’ kuntatt 
jibbenefikaw mill-ħila esperta tal-organizzazzjonijiet professjonali konċernati. Parir legali 
f’każijiet individwali jmur lil hinn mill-kompiti tal-punti ta’ kuntatt u jqajjem domandi dwar 
ir-responsabiltà.

Emenda 15

Proposta għal Direttiva
Premessa 38 a (ġdida)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(38a) Il-Kummissjoni għandha tirrinforza 
għajnuna reċiproa bejn korpi nazzjonali 
responsabbli għall-monitoraġġ tal-
kwalità, iċ-ċertifikazzjoni volontarja tal-
attivitajiet, ċertifikazzjonijiet ta’ kwalità u 
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koperazzjoni ta’ assoċjazzjonijiet 
professjonali u għandha tappoġġja l-
iżvilupp ta’ kodiċi tal-kondotta ta’ 
provvedituri tas-servizzi tal-kura tas-
saħħa.

Emenda 16

Proposta għal Direttiva
Premessa 39

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39) Fejn prodotti mediċinali huma 
awtorizzati fl-Istat Membru tal-pazjent 
skond id-Direttiva 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta' Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u ġew 
preskritti fi Stat Membru ieħor għal pazjent 
individwali, fil-prinċipju għandu jkun 
possibbli għal preskrizzjonijiet tali li jkunu 
rikonoxxuti medikalment u użati fl-Istat 
Membru tal-pazjent. It-tneħħija ta' barrieri 
regolatorji u amministrattivi għal 
rikonoxximen tali hija mingħajr ħsara 
għall-ħtieġa ta' ftehim xieraq tat-tabib li 
qed jitratta l-pazjenti jew l-ispiżjar f'kull 
każ individwali, jekk dan huwa ġustifikat 
mill-ħarsien tas-saħħa umana u huwa 
meħtieġ u proporzjonali għal dan l-għan. 
Rikonoxximent mediku tali għandu jkun 
wkoll mingħajr ħsara għad-deċiżjoni ta’ l-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni fir-rigward 
ta' l-inklużjoni ta' prodotti mediċinali tali 
fil-benefiċċji koperti mis-sistema ta'
sigurtà soċjali ta’ affiljazzjoni. L-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
rikonoxximent se tkun iffaċilitata mill-
adozzjoni ta' miżuri meħtieġa għall-ħarsien 
tas-sigurtà ta’ pazjent, u l-evitar ta' l-użu 
ħażin jew it-taħlit ta' prodotti mediċinali.

(39) Fejn prodotti mediċinali huma 
awtorizzati fl-Istat Membru tal-pazjent 
skond id-Direttiva 2001/83/KE tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-
6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-
Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti 
mediċinali għall-użu mill-bniedem u ġew 
preskritti fi Stat Membru ieħor għal pazjent 
individwali, fil-prinċipju għandu jkun 
possibbli għal preskrizzjonijiet tali li jkunu 
rikonoxxuti medikalment jew fi spiżeriji u 
użati fl-Istat Membru tal-pazjent. It-
tneħħija ta’ barrieri regolatorji u 
amministrattivi għal rikonoxximent tali hija 
mingħajr ħsara għall-ħtieġa ta’ ftehim 
xieraq tat-tabib li qed jittratta l-pazjenti 
jew l-ispiżjar f'kull każ individwali, jekk 
dan huwa ġustifikat mill-ħarsien tas-saħħa 
umana u huwa meħtieġ u proporzjonali 
għal dan l-għan. Rikonoxximent tali 
għandu jkun wkoll mingħajr ħsara għad-
deċiżjoni tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
fir-rigward tal-inklużjoni ta’ prodotti 
mediċinali tali fil-benefiċċji koperti mis-
sistema ta’ sigurtà soċjali ta’ affiljazzjoni u 
bla ħsara għall-validità tar-regoli 
nazzjonali ta’ prezzijiet u pagament. L-
implimentazzjoni tal-prinċipju ta’ 
rikonoxximent se tkun iffaċilitata mill-
adozzjoni ta’ miżuri meħtieġa għall-
ħarsien tas-sigurtà ta’ pazjent, u l-evitar 
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tal-użu ħażin jew it-taħlit ta’ prodotti 
mediċinali. 

Ġustifikazzjoni 

Ir-rikonoxximent ta’ preskrizzjonijiet mhuwiex biss rikonoxximent mediku, iżda 
rikonoxximent fejn prodotti mediċinali huma mibjugħa minn spiżjara.

Emenda 17

Proposta għal Direttiva
Premessa 39 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(39a) Il-Kummissjoni Ewropea għandha 
tipprepara studju ta’ vijabiltà dwar 
sistema ta’ punt ta’ referenza komuni tal-
UE dwar il-kwalità tal-kura tas-saħħa.

Emenda 18

Proposta għal Direttiva
Premessa (40)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(40) In-netwerks ta’ referenza Ewropej 
għandhom jipprovdu l-kura tas-saħħa lill-
pazjenti kollha li għandhom kundizzjonijiet 
li jitolbu konċentrazzjoni partikolari ta' 
riżorsi jew għarfien espert, sabiex 
jipprovdu kura bi prezz raġjonevoli, ta' 
kwalità għolja u effettivi meta mqabbla 
ma’ l-ispejjeż u jistgħu jkunu wkoll punti 
importanti għat-taħriġ u r-riċerka medika, 
it-tqassim tat-tagħrif u l-valutazzjoni. Il-
mekkaniżmu għall-identifikazzjoni u l-

(40) In-netwerks ta’ referenza Ewropej 
għandhom jipprovdu l-kura tas-saħħa lill-
pazjenti kollha li għandhom kundizzjonijiet 
li jitolbu konċentrazzjoni partikolari ta’ 
riżorsi jew għarfien espert, sabiex 
jipprovdu kura bi prezz raġjonevoli, ta’
kwalità għolja u effettivi meta mqabbla 
mal-ispejjeż u jistgħu jkunu wkoll punti 
importanti għat-taħriġ u r-riċerka medika, 
it-tqassim tat-tagħrif u l-evalwazzjoni. Il-
mekkaniżmu għall-identifikazzjoni u l-
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iżvilupp tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej għandhom jiġu stabbiliti bil-għan 
li jiġi organizzat aċċess ugwali fil-livell 
Ewropew għall-għarfien espert komuni 
f'livell għoli f'qasam mediku partikolari 
għall-pazjenti kollha kif ukoll għall-
professjonisti tas-saħħa.

iżvilupp tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej għandhom jiġu stabbiliti bil-għan 
li jiġi organizzat aċċess ugwali fil-livell 
Ewropew għall-għarfien espert komuni 
f’livell għoli f’qasam mediku partikolari 
għall-pazjenti kollha kif ukoll għall-
professjonisti tas-saħħa.  Sinerġiji 
sinifikanti jistgħu jkunu miksuba permezz 
tal-għaqda tal-qafas istituzzjonali għal 
netwerks ta’ referenza mal-punti ta’ 
kuntatt ċentrali fl-Istati Membri, skont il-
premessa 34.

Ġustifikazzjoni 

Hemm vantaġġ doppju li jkun miksub għal pazjenti permezz tal-għaqda tal-infrastruttura ta’ 
koordinazzjoni kemm għal punti ta’ kuntatt ta’ kura tas-saħħa transkonfinali kif ukoll għal 
netwerks ta’ referenza f’istituzzjoni unika f’kull Stat Membru.

Emenda 19

Proposta għal Direttiva
Premessa 43

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(43) Il-progress kontinwu fix-xjenza 
medika u t-teknoloġiji tas-saħħa 
jippreżentaw kemm opportunitajiet kif 
ukoll sfidi għas-sistemi tas-saħħa ta’ l-
Istati Membri. Il-kooperazzjoni fil-
valutazzjoni tat-teknoloġiji tas-saħħa l-
ġodda tista’ tappoġġja lill-Istati Membri 
permezz ta’ l-ekonomiji fil-kobor u tevita 
d-duplikazzjoni ta’ l-isforz, u tipprovdi 
bażi aħjar ta' evidenza għall-aqwa użu ta'
teknoloġiji ġodda sabiex tkun żgurata kura 
tas-saħħa sigura, ta' kwalità għolja u 
effiċjenti. Dan se jikkontribwixxi wkoll 
għas-suq intern billi jimmassimizza l-
veloċità u l-iskala tad-difużjoni ta’ 
innovazzjonijiet fix-xjenza medika u t-
teknoloġiji tas-saħħa. Kooperazzjoni tali 
teħtieġ strutturi sostnuti bl-involviment ta’ 

(43) Il-progress kontinwu fix-xjenza 
medika u t-teknoloġiji tas-saħħa 
jippreżentaw kemm opportunitajiet kif 
ukoll sfidi għas-sistemi tas-saħħa tal-Istati 
Membri. Il-koperazzjoni fil-evalwazzjoni
tat-teknoloġiji tas-saħħa l-ġodda tista’ 
tappoġġja lill-Istati Membri permezz tal-
ekonomiji fil-kobor u tevita d-
duplikazzjoni tal-isforz, u tipprovdi bażi 
aħjar ta’ evidenza għall-aqwa użu ta’
teknoloġiji ġodda sabiex tkun żgurata kura 
tas-saħħa sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti. Dan jista’ jikkontribwixxi wkoll 
għas-suq intern billi jimmassimizza l-
veloċità u l-iskala tat-tixrid ta’ 
innovazzjonijiet fix-xjenza medika u t-
teknoloġiji tas-saħħa. Koperazzjoni tali 
teħtieġ strutturi sostnuti bl-involviment tal-
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l-awtoritajiet rilevanti kollha ta’ l-Istati 
Membri kollha, li jibnu fuq il-proġetti bi 
prova eżistenti.

partijiet interessati rilevanti kollha, inkluż 
professjonisti tal-kura tas-saħħa, 
rappreżentanti tal-pazjenti, riċerkaturi u 
produtturi kif ukoll awtoritajiet tal-Istati 
Membri kollha, li jibnu fuq il-proġetti bi 
prova eżistenti.

Barra minn hekk, din il-koperazzjoni 
għandha tkun ibbażata wkoll fuq prinċipji 
sodi ta’ governanza tajba bħat-
trasparenza, disponibiltà, inklużjoni, 
oġġettività u li l-proċeduri jkunu ġusti, li 
huma ta’ rispons għall-bżonnijiet, 
preferenzi u aspettazzjonijiet tal-pazjenti.  
Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-korpi 
tal-Evalwazzjoni tat-Teknoloġija tas-
Saħħa li jimxu skont dawn il-prinċipji 
biss jistgħu jidħlu fin-netwerk.

Ġustifikazzjoni 

Sistemi tas-Saħħa u l-proċess tal-Evalwazzjoni tat-Teknoloġija tas-Saħħa (HTA) għandhom 
ikunu disponibbli u inklussivi. Il-perspettivi, esperjenzi u ħila esperta tal-pazjenti għandhom 
ikunu integrati fil-proċess ta’ evalwazzjoni sabiex jippermettu evalwazzjoni aħjar tal-
benefiċċji, spejjeż u riskji.  Tobba, professjonisti tas-saħħa, riċerkaturi u l-industrija 
għandhom ikunu involuti wkoll. Il-pożizzjonijiet tal-partijiet interessati għandhom ikunu 
rappreżentati fil-fażi ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet tal-proċess tal-HTA. Din l-emenda tmur ma’ 
emenda għall-Artikolu 17.

Emenda 20

Proposta għal Direttiva
Artikolu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas ġenerali 
għad-dispożizzjoni ta’ kura tas-saħħa 
transkonfinali sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti.

Din id-Direttiva tistabbilixxi qafas ġenerali 
għall-aċċess taċ-ċittadini tal-UE għal kura 
tas-saħħa sigura, ta’ kwalità għolja u 
effiċjenti, skont kundizzjonijiet ekwitabbli, 
u tistabbilixxi mekkaniżmi ta’ 
koperazzjoni bejn l-Istati membri fil-
qasam tas-saħħa, li jirrispettaw ir-
responsabiltà nazzjonali għall-
organizzazzjoni u l-provvista ta’ kura tas-
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saħħa.

Ġustifikazzjoni

Il-proposta kurrenti, li tiffoka fuq il-mobiltà tal-pazjent, tista’ tkun ikkunsidrata ta’ benefiċċju 
għal ċittadini b’ċertu profil (sinjuri, infurmati tajjeb u familjari mal-lingwi barranin), iżda 
dawk iċ-ċittadini huma minoranza. 

Il-proposta m’għandhiex tiffoka sempliċiment fuq it-trattament tal-mobiltà tal-pazjenti (li 
taffettwa biss minoranza) iżda fuq it-titjib tal-kwalità u s-sigurtà tal-kura tas-saħħa, u fuq 
koperazzjoni bejn Stati Membri, li kollha kemm huma għandhom jibbenefikaw liċ-ċittadini in 
ġenerali.

Emenda 21

Proposta għal Direttiva
Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa 
irrispettivament minn kif tiġi organizzata, 
mogħtija jew iffinanzjata jew jekk hix 
pubblika jew privata.

Din id-Direttiva għandha tapplika għall-
provvediment ta’ kura tas-saħħa fi Stat 
Membru li mhux dak li fih il-pazjent jgħix 
jew huwa persuna assigurata 
irrispettivament minn kif tiġi organizzata, 
mogħtija jew iffinanzjata jew jekk hix 
pubblika jew privata.

Emenda 22

Proposta għal Direttiva
Artikolu 3 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Meta jintlaħqu ċ-ċirkustanzi li taħthom trid 
tingħata awtorizzazzjoni li pazjent imur fi Stat 
Membru ieħor sabiex jirċievi t-trattament xieraq 
skond l-Artikolu 22 tar-
Regolament (KE) Nru 1408/71, għandhom 
japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-
Regolament u d-dispożizzjonijiet ta’ l-

2.  Skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-
Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej u meta 
jintlaħqu ċ-ċirkustanzi li taħthom trid 
tingħata awtorizzazzjoni li pazjent imur fi 
Stat Membru ieħor sabiex jirċievi t-
trattament xieraq skond l-Artikolu 22 tar-
Regolament (KE) Nru 1408/71, għandhom 
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Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta’ din id-Direttiva 
m'għandhomx japplikaw. Kuntrarju għal dan, 
meta persuna assigurata tfittex kura tas-saħħa fi 
Stat Membru ieħor f'ċirkustanzi oħrajn, 
japplikaw l-Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta' din id-
Direttiva u l-Artikolu 22 tar-Regolament tal-
Kunsill (KE) Nru 1408/71 m'għandux japplika. 
Madankollu, fejn il-kundizzjonijiet għall-għoti 
ta’ awtorizzazzjoni stipulati fl-Artikolu 22(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 1408/71 huma 
sodisfatti, l-awtorizzazzjoni għandha tingħata u 
l-benefiċċji mogħtija f'konformità ma’ dan ir-
Regolament. F’dan il-każ, l-Artikoli 6, 7, 8 u 9 
ta’ din id-Direttiva ma japplikawx.

japplikaw id-dispożizzjonijiet ta’ dak ir-
Regolament u d-dispożizzjonijiet ta’ l-
Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta’ din id-Direttiva 
m'għandhomx japplikaw. Kuntrarju għal 
dan, meta persuna assigurata tfittex kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor f’ċirkustanzi 
oħrajn, japplikaw l-Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta' 
din id-Direttiva u l-Artikolu 22 tar-
Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1408/71 
m'għandux japplika. Madankollu, fejn il-
kundizzjonijiet għall-għoti ta’
awtorizzazzjoni stipulati fl-Artikolu 22(2) 
tar-Regolament (KE) Nru 1408/71 huma 
sodisfatti, l-awtorizzazzjoni għandha 
tingħata u l-benefiċċji mogħtija 
f'konformità ma’ dan ir-Regolament. F’dan 
il-każ, l-Artikoli 6, 7, 8 u 9 ta’ din id-
Direttiva ma japplikawx.

Ġustifikazzjoni 

Għandu jkun iddikjarat b’mod espliċitu li meta r-Regolament Nru 1408/71 (Direttiva 
883/2004) ma jkunx konformi mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet 
Ewropej, din il-ġurisprudenza għandu jkollha preċedenza. Id-direttivi kollha li jirrigwardaw 
il-ħlas lura ta’ u l-kundizzjonijiet tal-kura tas-saħħa, awtorizzazzjoni u monitoraġġ ta’ prodotti 
mediċinali, protezzjoni ta’ data personali u direttivi oħra għandu jkollhom preċedenza fuq din 
id-direttiva sakemm ma jkunux differenti mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, kif inhu 
stabbilit b’mod espliċitu fil-Paragrafu 2.

Emenda 23

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – point a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) “kura tas-saħħa” tfisser servizz tas-
saħħa mogħti minn jew taħt is-superviżjoni 
ta’ professjonist tas-saħħa fl-eżerċizzju tal-
professjoni tiegħu, u irrispettivament mill-
modi li bihom qed tiġi organizzata, 
mogħtija u ffinanzjata fil-livell nazzjonali 
jew jekk hix pubblika jew privata;

(a) “kura tas-saħħa” tfisser servizzi jew 
prodotti tas-saħħa, b’mod partikolari 
servizzi mediċi jew farmaċewtiċi u prodotti 
mediċinali jew mekkaniżmi mediċinali, 
mogħtija minn jew taħt is-superviżjoni ta’ 
professjonist tas-saħħa fl-eżerċizzju tal-
professjoni tiegħu, u irrispettivament mill-
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modi li bihom qed jiġu organizzati, 
mogħtija u ffinanzjata fil-livell nazzjonali 
jew jekk humiex pubbliċi jew privati;

Ġustifikazzjoni 

Il-provvista ta’ prodotti mediċinali hija koperta mill-moviment ħieles tal-prodotti. L-ispiżjara 
jagħmlu ħafna iktar minn sempliċi distribuzzjoni, meta jagħtu pariri u kura lill-pazjenti 
tagħhom. Barra minn hekk, il-prodotti mediċinali li jipprovdu jissupplimentaw it-terapija 
provduta mit-tobba u għalhekk jirrapreżentaw komponent ewlieni tal-kura tas-saħħa. L-
attivitajiet tagħhom għandhom għalhekk ikunu koperti b’mod komprensiv mill-ambitu ta’ din 
id-direttiva.

Emenda 24

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – point a a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) “dejta tas-saħħa” tfisser kwalunkwe 
informazzjoni li tirrigwarda s-saħħa fiżika 
jew mentali ta’ individwu, jew l-
provvediment tas-servizz tas-saħħa lill-
individwu, li tista’ tinkludi: a) 
informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-
individwu għall-provvediment ta’ servizzi 
tas-saħħa; b) informazzjoni dwar 
pagamenti jew eliġibiltà għall-kura tas-
saħħa fir-rigward tal-individwu; c) 
numru, simbolu jew dettall assenjat lil 
individwu sabiex l-individwu jkun 
identifikat b’mod uniku għal raġunijiet 
tas-saħħa;  d) kwalunkwe informazzjoni 
dwar l-individwu miġbura matul il-
provvediment ta’ servizzi tas-saħħa lill-
individwu; e) informazzjoni li tirriżulta 
mill-ittestjar jew l-eżaminazzjoni ta’ parti 
tal-ġisem jew sustanza tal-ġisem; u f) l-
identifikazzjoni ta’ persuna 
(professjonista tal-kura tas-saħħa) bħala 
provveditur tal-kura tas-saħħa lill-
individwu; 
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Ġustifikazzjoni 

Kif rakkomandat fl-opinjoni tal-EDPS, id-definizzjoni ta’ dejta tas-saħħa għandha tkun  
wiesgħa kemm jista’ jkun. Din hija d-definizzjoni ISO 27799.

Emenda 25

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) “professjonist tas-saħħa” tfisser tabib 
tal-mediċina jew infermiera responsabbli 
għall-kura ġenerali jew dentist jew qabla 
jew spiżjar fi ħdan it-tifsira tad-
Direttiva 2005/36/KE jew professjonist 
ieħor li jeżerċita attivitajiet fis-settur tal-
kura tas-saħħa li huma ristretti għal 
professjoni regolata kif imfisser fl-
Artikolu 3(1)(a) tad-Direttiva 2005/36/KE;

(d) “professjonist tas-saħħa” tfisser tabib 
tal-mediċina jew infermiera responsabbli 
għall-kura ġenerali jew dentist jew qabla 
jew spiżjar fi ħdan it-tifsira tad-
Direttiva 2005/36/KE jew professjonist 
ieħor li jeżerċita attivitajiet fis-settur tal-
kura tas-saħħa li huma ristretti għal 
professjoni regolata kif imfisser fl-
Artikolu 3(1)(a) tad-Direttiva 2005/36/KE; 
jew persuna li teżerċita legalment 
attivitajiet tal-kura tas-saħħa fl-Istat 
Membru ta’ trattament.

Ġustifikazzjoni 

Emenda skond l-ambitu tad-Direttiva (servizzi u prodotti tal-kura tas-saħħa).

Emenda 26

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – punt h

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

h) “Stat Membru ta’ affiljazzjoni” tfisser l-
Istat Membru fejn il-pazjent huwa persuna 
assigurata; 

h) “Stat Membru ta’ affiljazzjoni” tfisser l-
Istat Membru fejn il-pazjent għandu 
affiljazzjoni tas-sigurtà soċjali skont ir-
regoli ta’ koordinazzjoni stabbiliti fir-
Regolament (KEE) Nru 1408/71;
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Emenda 27

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – punt i

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

i) “Stat Membru ta’ trattament” tfisser l-
Istat Membru li tingħata l-kura tas-saħħa 
transkonfinali fit-territorju tiegħu; 

i) “Stat Membru ta’ trattament” tfisser l-
Istat Membru li tingħata l-kura tas-saħħa 
transkonfinali fit-territorju jew mit-
territorju tiegħu; 

Ġustifikazzjoni

- id-definizzjoni ‘Stat Membru ta’ trattament’:‘jew mit-territorju tiegħu’ għandha tikkjarifika 
li t-telemediċina hija inkluża wkoll fid-definizzjoni.

Emenda 28

Proposta għal Direttiva
Artikolu 4 – punt i a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ia) ‘tagħmir mediku’ tfisser mezz mediku 
kif definit mid-Direttiva 93/42/KEE jew 
mid-Direttiva 90/385/KEE jew mid-
Direttiva 98/7/KE;

Ġustifikazzjoni
Ix-xiri ta’ oġġetti b’rabta mal-kura tas-saħħa (pereżempju tagħmir mediku) kien is-suġġett 
tas-sentenza Decker (it-tagħmir inkwistjoni f’dik il-kawża kien nuċċali), u għaldaqstant 
għandu jkun inkorporat ukoll f’direttiva intenzjonata biex tinkorpora fid-dispożizzjonijiet is-
sentenzi Kohll u Decker.
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Amendment 29

Proposal for a directive
Artikolu 4 – punt i b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ib) ‘oġġetti użati b’rabta mal-kura tas-
saħħa’ tfisser oġġetti li jintużaw biex 
jippreservaw jew itejbu s-saħħa ta’ 
persuna, bħal tagħmir mediku u mediċini;

Ġustifikazzjoni

Ix-xiri ta’ oġġetti b’rabta mal-kura tas-saħħa (pereżempju tagħmir mediku) kien is-suġġett 
tas-sentenza Decker (it-tagħmir inkwistjoni f’dik il-kawża kien nuċċali), u għaldaqstant 
għandu jkun inkorporat ukoll f’direttiva intenzjonata biex tinkorpora fid-dispożizzjonijiet is-
sentenzi Kohll u Decker.

Emenda 30

Proposta għal Direttiva
Artikolu 5 - titolu u paragrafu 1 u l-punt a

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltajiet tal-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li jipprovdi t-trattament

Responsabbiltajiet tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri

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

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

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

a) il-mekkaniżmi li joffru edukazzjoni u 
taħriġ sistematiċi ta' kwalità għolja lill-
profesjonisti li jaħdmu fil-qasam tas-
saħħa jinsabu fis-seħħ biex jiżguraw li l-
provvedituri tal-kura tas-saħħa huma 
kapaċi jissodisfaw standards tali, filwaqt li 
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ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba; jitqiesu prassi tax-xjenza medika
internazzjonali u prassi mediċi li huma 
ġeneralment rikonoxxuti bħala tajba;

Amendment 31

Proposal for a directive
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

b) il-kura tas-saħħa msemmija fil-
paragrafu 1 tingħata f’konformità mal-
istandards u l-linji gwida tal-kwalità u s-
sigurtà definiti mill-Istat Membru ta’ 
trattament u jkun żgurat li:

(i) il-pazjenti u l-provvedituri tal-kura tas-
saħħa minn Stati Membri oħra huma 
pprovduti b’informazzjoni dwar tali 
standards u linji gwida, inklużi d-
dispożizzjonijiet dwar is-sorveljanza, inter 
alia b’mezzi elettroniċi; 
(ii) il-pazjenti u l-provvedituri tal-kura 
tas-saħħa minn Stati Membri oħra huma 
pprovduti b’informazzjoni dwar l-għażla 
ta’ trattament, il-prezzijiet u r-riżultati 
potenzjali tal-kura tas-saħħa pprovduta u 
dettalji rigward il-kopertura tal-
assigurazzjoni tal-provveditur tal-kura 
tas-saħħa jew mezzi oħra ta’ protezzjoni 
personali jew kollettiva fir-rigward tar-
responsabbiltà professjonali tagħhom;

Ġustifikazzjoni

Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 11 għandhom ikunu inkorporati fl-Artikolu 5 għax jittrattaw l-
istess suġġett. Jista’ jiġi kkunsidrat it-tħassir tal-Artikolu 1 .

Għal raġunijiet ta’ sussidjarjetà u proporzjonalità, id-definizzjoni ta’ standards tal-kwalità u 
s-sigurtà għandha tkun ittrattata esklussivament bħala kwistjoni tal-liġi applikabbli.
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Il-pazjenti u l-provvedituri għandhom jiġu infurmati rigward l-istandards tal-kwalità u s-
sigurtà tal-Istati Membri. Madankollu, il-pazjenti għandhom jiġu infurmati wkoll rigward l-
għażliet terapewtiċi biex ikunu f’qagħda li jagħżlu.

Amendment 32

Proposal for a directive
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt c

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti għandha tingħatalhom informazzjoni dwar għażliet terapewtiċi differenti li 
tippermettilhom jagħmlu għażla infurmata.

Amendment 33

Proposal for a Directive
Article 5 - paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission Amendment

(d) patients have a means of making 
complaints and are guaranteed remedies 
and compensations when they suffer 
harm arising from the healthcare they 
receive;

deleted

Amendment 34
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Proposal for a directive
Artikolu 5 – paragrafu 1 – punt e

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Amendment 35

Proposal for a Directive
Artikolu 5 - titolu u paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Responsabbiltajiet tal-awtoritajiet tal-Istat 
Membru li jipprovdi t-trattament

Responsabbiltajiet tal-awtoritajiet tal-Istati 
Membri

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

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

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

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

b) l-applikazzjoni ta’ standards tali mill-
provvedituri tal-kura tas-saħħa fil-prattika 
hija sorveljata b'mod regolari u tittieħed 
azzjoni korrettiva meta ma jintlaħqux 
standards xierqa, filwaqt li jitqies il-

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

progress fix-xjenza medika u t-teknoloġija 
tas-saħħa;

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

c) il-provvedituri tas-saħħa jipprovdu t-
tagħrif rilevanti kollu sabiex jippermettu 
lill-pazjenti li jagħmlu għażla infurmata, 
b’mod partikolari dwar id-disponibbiltà, il-
prezzijiet, iċ-ċertifikazzjonijiet tal-kwalità 
u r-riskji inerenti għall-kura tas-saħħa 
pprovduta u d-dettalji tal-kopertura ta’ 
assigurazzjoni tagħhom jew mezzi oħrajn 
ta’ ħarsien personali jew kollettiv fir-
rigward tar-responsabbiltà professjonali;

d) il-pazjenti għandhom mezz biex 
jagħmlu l-ilmenti tagħhom u huma 
garantiti rimedji u kumpens meta jsofru 
minn ħsara li tirriżulta mill-kura tas-
saħħa li jirċievu;
e) sistemi ta’ assigurazzjoni ta’ 
responsabbiltà professjonali jew garanzija 
jew arranġament simili, li huma 
ekwivalenti jew essenzjalment 
komparabbli fir-rigward tal-għan tagħhom 
u li huma xierqa għan-natura u l-estent tar-
riskju huma fis-seħħ għal trattament 
mogħti fit-territorju tagħhom;

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

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

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

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

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

g) sforzi sistematiċi u kontinwi għandhom 
isiru sabiex jiġi żgurat li r-regoli jittejbu, 
bi qbil mal-konklużjonijiet tal-Kunsill 
dwar il-valuri u l-prinċipji komuni għas-
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sistemi ta' kura tas-saħħa fl-Unjoni 
Ewropea*, u billi jitqies il-progress tax-
xjenza medika internazzjonali u tal-
prattika tajba ġeneralment rikonoxxuta 
kif ukoll tat-teknoloġiji ġodda relatati 
mal-kura tas-saħħa;
h) l-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri 
li jittrattaw il-pazjent għandhom 
jikkontrollaw b'mod regolari l-
aċċessibilità, il-kwalità u l-istat 
finanzjarju tas-sistemi tagħhom għall-
kura tas-saħħa fuq il-bażi tad-dejta 
miġbura skont l-Artikolu 18; huma b'mod 
regolari għandhom jieħdu miżuri 
adegwati sabiex jinżamm il-livell tas-
saħħa pubblika u l-vijabilità finanzjarja 
tas-sistemi tagħhom ta' sigurtà soċjali;
i) ma jiġix mistenni b'applikazzjoni ta' din 
id-Direttiva li dawk li jagħtu servizz ta' 
kura tas-saħħa jaċċettaw trattament 
ipprogrammat jew li jagħtu l-prijorità lil 
pazjenti ta' Stati Membri oħra, għad-
dannu ta' pazjenti oħra li jippreżentaw l-
istess bżonnijiet, partikolarment 
minħabba t-titwil tal-ħinijiet ta' stennija.
2. Sabiex tiġi garantita bl-aħjar mod 
possibbli s-sigurtà tal-pazjenti, l-Istati 
Membri li jittrattawhom u dawk ta' 
affiljazzjoni għandhom jaraw illi:
a) il-pazjenti jkunu jistgħu jressqu lment 
lil medjatur indipendenti fl-Istat Membru 
fejn ikunu qed jiġu trattati u fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni, jiksbu tiswija u 
kumpens meta jġarrbu ħsara fil-kuntest 
tal-kura tas-saħħa transkonfinali li huma 
jkunu rċevew;
b) ir-regoli ta' kwalità u ta' sigurtà tal-
Istat Membru fejn huwa trattat il-pazjent 
għandhom ikunu pubblikati f'lingwa u 
format ċari u aċċessibbli għaċ-ċittadini;
c) f'każ ta' kumplikazzjoni li tirriżulta 
minn kura tas-saħħa rċevuta barra l-
pajjiż, jew jekk kontroll mediku 
partikolari jkun meħtieġ, l-Istat Membru 
ta' affiljazzjoni għandu jiggarantixxi ħlas 
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ekwivalenti għal dak previst għal kura 
tas-saħħa rċevuta fit-territorju tiegħu.
* ĠU C 146, 22.6.2006, p. 1.

Note à la traduction: pour le paragraphe 2, point a), voir le paragraphe 1, point d).

Amendment 36

Proposal for a directive
Artikolu 5 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni

Il-Kummissjoni hija responsabbli biss għall-provvediment ta’ kura tas-saħħa transkonfinali. 
L-iżvilupp ta’ linji gwida jidħol b’mod ċar fuq ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri fir-
rigward tas-sistema tal-kura tas-saħħa. Skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, l-Istati Membri 
huma responsabbli għall-organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa tagħhom.

Amendment 37

Proposal for a directive – amending act
Artikolu  6 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Il-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor

Il-kura tas-saħħa mogħtija fi jew minn Stat 
Membru ieħor
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Amendment 38

Proposal for a directive – amending act
Artikolu  6 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

1. Soġġett għad-dispożizzjonijiet ta’ din id-
Direttiva, b’mod partikolari l-Artikoli 7, 8 
u 9, l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-persuni assigurati li jivjaġġaw 
lejn Stat Membru ieħor bil-għan li jirċievu 
kura tas-saħħa hemm jew li qed ifittxu li 
jirċievu kura tas-saħħa minn Stat Membru 
ieħor mingħajr ma jmorru fiżikament 
f’dak l-Istat Membru jew ifittxu li jixtru 
oġġetti marbuta mal-kura tas-saħħa 
hemm ma jitwaqqfux milli jirċievu din il-
kura tas-saħħa jew dawn l-oġġetti fejn it-
trattament jew l-oġġetti kkonċernati huma
fost il-benefiċċji pprovduti mil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni li hija intitolata għalihom il-
persuna assigurata. L-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni għandu jħallas lura l-ispejjeż 
lill-persuna assigurata, li kienu jitħallsu 
mis-sistema ta’ sigurtà soċjali statutorja 
tiegħu li kieku l-istess kura tas-saħħa, jew 
waħda simili, kienet ipprovduta fit-
territorju tiegħu jew l-istess oġġetti jew 
oħrajn simili nxtraw fit-territorju tiegħu. 
Din id-Direttiva m’għandhiex tipprekludi 
lill-Istati Membri milli jadottaw regoli 
aktar favorevoli, pereżempju li l-ispejjeż 
tat-trattament jitħallsu lura bir-rata 
(ogħla) li tapplika fl-Istat Membru fejn 
ikun ingħata t-trattament jew inxtraw l-
oġġetti. Dan jista’ partikolarment ikun il-
każ għat-trattamenti li jistgħu jingħataw 
permezz tan-netwerks ta’ referenza 
Ewropej msemmija fl-Artikolu 15 ta’ din 
id-Direttiva. Fi kwalunkwe każ, huwa l-
Istat Membru ta’ affiljazzjoni li 
jistabbilixxi liema servizzi u oġġetti tal-
kura tas-saħħa qed jiġu mħallsa, irrilevanti 
minn fejn qed jiġu pprovduti jew mixtrija.
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Ġustifikazzjoni

Il-proposta tipprevedi biss għal mod li jippermetti li l-Istati Membri jillimitaw il-fluss ’il 
barra ta’ pazjenti. Għandu jinstab mod biex jinkiseb il-maqlub, jiġifieri mod biex jitnaqqas l-
influss ta’ pazjenti. Kemm il-fluss ’il barra u kemm l-influss ta’ pazjenti jista’ jipperikola l-
bilanċ finanzjarju tal-iskemi tas-sigurtà soċjali u/jew il-kapaċità u l-aċċessibilità għall-kura.

Amendment 39

Proposal for a Directive
Artikolu 6 - paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. L-ispejjeż tal-kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor għandhom jitħallsu 
mis-sistema ta' sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni skont id-
dispożizzjonijiet ta' din id-Direttiva sal-
livell tal-ispejjeż li kienu jinġarru kieku l-
istess kura tas-saħħa, jew waħda simili, 
ingħatat fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni, 
mingħajr ma jinqabżu l-ispejjeż tal-kura 
tas-saħħa riċevuta. F'ċerti każijiet, l-Istati 
Membri jistgħu jagħżlu li jkopru spejjeż 
oħra annessi, bħall-ispejjeż tal-ivvjaġġar 
jew tal-alloġġ.

Amendment 40

Proposal for a directive – amending act
Artikolu 6 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex il-kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor l-
istess kundizzjonijiet, kriterji ta’ 
eliġibbiltà u formalitajiet regolatorji u 
amministrattivi għall-kisba tal-kura tas-
saħħa u l-ħlas lura tal-ispejjeż tal-kura 

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jimponi fuq pazjent li jfittex servizzi jew 
oġġetti marbuta mal-kura tas-saħħa fi 
Stat Membru ieħor l-istess kundizzjonijiet, 
kriterji ta’ eliġibbiltà u formalitajiet 
regolatorji u amministrattivi li kieku 
jimponi kieku l-istess kura tas-saħħa jew 
waħda simili ngħatat jew l-istess oġġetti 
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tas-saħħa li kieku jimponi kieku l-istess 
kura tas-saħħa jew waħda simili ngħatat 
fit-territorju tiegħu, dan sakemm ma 
jkunux diskriminatorji u lanqas ostaklu 
għall-moviment ħieles tal-persuni. 

nxtraw fit-territorju tiegħu, dan sakemm 
ma jkunux diskriminatorji u lanqas ostaklu 
għal-libertà li jkunu pprovduti oġġetti u 
servizzi.

Ġustifikazzjoni

Dak li huwa rilevanti hawnhekk mhuwiex il-moviment ħieles tal-persuni (dan il-prinċipju 
huwa l-bażi tar-Regolament Nru 1408/71). Dak li huwa rilevanti hawnhekk hija l-libertà li 
jiġu pprovduti oġġetti u servizzi.

Amendment 41

Proposal for a directive – amending act
Artikolu 6 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu tal-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
mis-sistema ta’ sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji magħrufa minn qabel u l-
ispejjeż imħallsa lura skont dan il-
mekkaniżmu m’għandhomx ikunu anqas 
minn dawk li kienu jinġarru li kieku l-istess 
kura tas-saħħa jew waħda simili kellha 
tingħata fit-territorju tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni.

4. L-Istati Membri għandu jkollhom 
mekkaniżmu għall-kalkolu tal-ispejjeż li 
għandhom jitħallsu lill-persuna assigurata 
mis-sistema ta’ sigurtà soċjali statutorja 
għall-kura tas-saħħa mogħtija fi Stat 
Membru ieħor. Dan il-mekkaniżmu għandu 
jissejjes fuq kriterji oġġettivi u mhux 
diskriminatorji magħrufa minn qabel u l-
ispejjeż imħallsa lura skont dan il-
mekkaniżmu m’għandhomx ikunu anqas 
minn dawk li kienu jinġarru li kieku l-istess 
kura tas-saħħa jew waħda simili kellha 
tingħata fit-territorju tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni. Dawn l-ispejjeż għandhom 
jinkludu l-ivvjaġġar, meta titfaċċa 
sitwazzjoni ta’ dewmien mhux xieraq, jew 
nuqqas ta’ disponibbiltà tat-trattament fil-
każ ta’ mard rari, mingħajr preġudizzju 
għall-każ ta’ trattamenti li huma 
speċifikament projbiti fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni.  
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Ġustifikazzjoni

Jekk persuni assigurati jkunu kostretti jivvjaġġaw għall-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, 
minħabba dewmien mhux xieraq jew nuqqas ta’ disponibbiltà tat-trattament, kif huwa 
partikolarment rilevanti fil-każ ta’ mard rari, l-ispejjeż għandhom jiddaħħlu wkoll fl-ispejjeż 
eliġibbli biex ikunu mħallsa lura mill-provveditur tal-kura tas-saħħa fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni. Madankollu, dan m’għandux japplika fil-każijiet fejn it-trattamenti huma 
speċifikament projbiti fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni.

Amendment 42

Proposal for a directive – amending act
Artikolu 7

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
m’għandux iħallas lura l-ispejjez ta’ kura 
mhux fl-isptar mogħtija fi Stat Membru 
ieħor soġġetta għal awtorizzazzjoni minn 
qabel, fejn l-ispiża ta’ kura tali, kieku 
ngħatat fit-territorju tiegħu, kienet titħallas 
mis-sistema ta’ sigurtà soċjali tiegħu.

L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
m’għandux iħallas lura l-ispejjez ta’ kura 
mhux fl-isptar mogħtija fi Stat Membru 
ieħor jew ix-xiri ta’ oġġetti marbuta mal-
kura tas-saħħa li jinxtraw fi Stat Membru 
ieħor soġġetta għal awtorizzazzjoni minn 
qabel, fejn l-ispiża ta’ kura tali, kieku 
ngħatat fit-territorju tiegħu, jew ta’ dawk l-
oġġetti, kieku nxtraw fit-territorju tiegħu,
kienet titħallas mis-sistema ta’ sigurtà 
soċjali tiegħu.

Ġustifikazzjoni
Ix-xiri ta’ oġġetti b’rabta mal-kura tas-saħħa (pereżempju tagħmir mediku) kien is-suġġett 
tas-sentenza Decker (it-tagħmir inkwistjoni f’dik il-kawża kien nuċċali), u għaldaqstant 
għandu jkun inkorporat ukoll f’direttiva intenzjonata biex tinkorpora fid-dispożizzjonijiet is-
sentenzi Kohll u Decker. 

Amendment 43

Proposal for a directive
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Artikolu 8 – Titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kura fl-isptar u speċjalizzata Kura fl-isptar 

Amendment 44

Proposal for a directive
Artikolu 8 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

2. Din il-lista għandha tiġi stabbilita 
f’kooperazzjoni u djalogu mal-awtoritajiet 
tas-saħħa tal-Istati Membri u tista’ tiġi 
aġġornata regolarment mill-Kummissjoni. 
Dawk il-miżuri, imfassla biex jemendaw 
elementi mhux essenzjali ta’ din id-
Direttiva billi jissuplimentawha, għandhom 
jiġu adottati skont il-proċedura regolatorja 
bi skrutinju msemmija fl-Artikolu 19(3).

Ġustifikazzjoni

Hija prattika tajba li jkun hemm kooperazzjoni u djalogu mal-awtoritajiet tas-saħħa 
kompetenti tal-Istati Membri fit-twaqqif ta’ din il-lista speċifika, minħabba li l-mard u t-
trattamenti tagħhom mhumiex l-istess fl-Istati Membri kollha .

Amendment 45

Proposal for a directive
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jistipula sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għal ħlas lura mis-sistema tas-sigurtà 
soċjali tiegħu tal-ispiża ta’ kura fl-isptar 

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jistipula sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għal ħlas lura mis-sistema tas-sigurtà 
soċjali tiegħu tal-ispiża ta’ kura fl-isptar 
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mogħtija fi Stat Membru ieħor meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

mogħtija fi Stat Membru ieħor meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

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

(a) kura tas-saħħa li tista’ tingħata biss fi 
ħdan infrastruttura medika u li 
normalment teħtieġ l-akkomodazzjoni tal-
pazjent.

(b) l-għan tas-sistema huwa li tindirizza l-
ħruġ konsekuttiv ta’ pazjenti kawża tal-
implimentazzjoni tal-Artikolu attwali u li 
tħarsu milli jfixkel b’mod serju, jew li jkun 
probabbli li jfixkel b’mod serju:

(b) l-għan tas-sistema huwa li tindirizza l-
ħruġ konsekuttiv ta’ pazjenti kawża tal-
implimentazzjoni tal-Artikolu attwali u li 
tħarsu milli jfixkel b’mod serju, jew li jkun 
probabbli li jfixkel b’mod serju:

(i) il-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru; u/jew 

(i) il-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru; u/jew

(ii) l-ippjanar u r-razzjonalizzazzjoni 
mwettqa fis-settur tal-isptarijiet sabiex tiġi 
evitata kapaċità żejda fl-isptar, żbilanċ fil-
provvista tal-kura tas-saħħa u ħela loġistika 
u finanzjarja, iż-żamma ta’ servizz mediku 
u tal-isptar bilanċjat miftuħ għal kulħadd, 
jew iż-żamma ta’ kapaċità ta’ trattament 
jew kompetenza medika fit-territorji tal-
Membru kkonċernat. 

(ii) l-ippjanar u r-razzjonalizzazzjoni 
mwettqa fis-settur tal-isptarijiet sabiex tiġi 
evitata kapaċità żejda fl-isptar, żbilanċ fil-
provvista tal-kura tas-saħħa u ħela loġistika 
u finanzjarja, iż-żamma ta’ servizz mediku 
u tal-isptar bilanċjat miftuħ għal kulħadd, 
jew iż-żamma ta’ kapaċità ta’ trattament 
jew kompetenza medika fit-territorji tal-
Membru kkonċernat. 

Amendment 46

Proposal for a directive
Artikolu 8 – paragrafu 4 a – (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Meta awtorizzazzjoni minn qabel 
kienet mitluba u mogħtija, l-Istat Membru 
ta’ affiljazzjoni għandu jiżgura li l-pazjent 
huwa mistenni li jħallas biss kwalunkwe 
spejjeż li kien jkun mistennija li jħallas li 
kieku l-kura tiegħu kienet provduta fis-
sistema tas-saħħa tal-pajjiż tiegħu.  L-
Istati Membri għandhom ifittxu li 
jittrasferixxu l-fondi b’mod dirett bejn il-
finanzjaturi u l-provvedituri tal-kura għal 
kwalunkwe spejjeż oħra.

Amendment 47

Adlib Express Watermark



AD\773861MT.doc 39/58 PE418.168v02-00

MT

Proposal for a directive
Artikolu 8 – paragrafu 5 a – (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Pazjenti li qegħdin fuq lista ta’ 
stennija għal trattament mediku fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom 
m’għandhomx ikunu suġġetti għal 
awtorizzazzjoni minn qabel, jekk il-ħin 
meħtieġ sabiex dan ikun miksub ikun ta’ 
preġudizzju għall-istat tas-saħħa tagħhom 
jew ir-riċeviment ta’ trattament mediku 
tagħhom, jew fejn it-trattament in
kwistjoni ma jistax ikun provdut għall-
persuna konċernata fl-Istat Membru tal-
affiljazzjoni tagħhom, minkejja proċeduri 
li huma speċifikament preskritti skont il-
liġi tal-Istat Membru ta’ affiljazzjoni.

Ġustifikazzjoni 

Pazjenti li jaffaċċjaw dewmien mhux dovut m’għandhomx jkunu meħtieġa awtorizzazzjoni 
minn qabel. L-istess japplika għal pazjenti li ma jistax ikollhom aċċess għal trattamenti 
minħabba n-nuqqas ta’ disponibiltà tagħhom fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni tagħhom.  
Madankollu, dan m’għandux ikunu interpretat bħala faċilitazzjoni tal-provvediment u l-
iffinanzjar ta’ trattamenti li huma preskritti speċifikament skont il-liġi tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni..

Amendment 48

Proposal for a directive
Artikolu 8 – paragrafu 5 a – (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Pazjenti li huma fuq lista ta’ stennija 
għal trattament mediku fil-pajjiż fejn 
joqogħdu u għandhom bżonn urġenti ta’ 
kura m’għandhomx ikunu suġġetti għal 
awtorizzazzjoni minn qabel.

Adlib Express Watermark



PE418.168v02-00 40/58 AD\773861MT.doc

MT

Ġustifikazzjoni 

Pazjenti li iegħdin fuq lista ta’ stennija fil-pajjiż fejn joqogħdu u għandhom bżonn urġenti ta’ 
kura għandu jkollhom il-poter li jfittxu trattament fil-ħin fi Stat Membru ieħor mingħajr ma 
jkunu suġġetti għal awtorizzazzjoni minn qabel. Huma għandhom ikunu rikonoxxuti wkoll li 
d-dritt għall-kura tagħhom, li ħafna drabi jiswa ħafna, ikun imħallas totalment direttament 
mill-pajjiż ta’ oriġini lill-pajjiż tal-provvediment tal-kura (mingħajr ma jkollhom iħallsu minn 
qabel).

Amendment 49

Proposal for a directive
Artikolu 8 – paragrafu 5 a – (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Pazjenti b’mard rari m’għandhomx 
ikunu suġġetti għal awtorizzazzjoni minn 
qabel.

Ġustifikazzjoni 

F’kuntest ta’ skarsezza globali ta’ għarfien u ħila esperta fuq livell nazzjonali, pazjenti 
milquta  minn mard rari, kemm jekk kien hemm djanjożi jew le, għandhom ikunu rikonoxxuti 
d-dritt li jagħżlu minn fejn jixtru kura tas-saħħa, mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel. 
Għandu jkun rikonoxxut ukoll id-dritt li l-kura tagħhom, li ħafna drabi tiswa ħafna, tkun 
imħallsa totalment direttament mill-pajjiż ta’ oriġini lill-pajjiż ta’ provvediment ta’ kura 
(mingħajr ma jkollhom iħallsu minn qabel), anke u speċjalment meta l-kura li għandhom 
bżonn ma teżistix fil-pajjiż ta’ affiljazzjoni tagħhom, peress li ħafna drabi din hija r-raġuni 
għala jkollhom bżonn isiefru.

Amendment 50

Proposal for a directive – amending act
Artikolu 9 – paragrafu -1 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

-1a. Skemi ta’ awtorizzazzjoni għandhom 
ikunu bbażati fuq kriterji li jipprekludu 
lill-awtoritajiet kompetenti milli jeżerċitaw 
il-poter tagħhom ta’ evalwazzjoni b’mod 
arbitrarju jew diskrezzjonarju.
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Amendment 51

Proposal for a directive – amending act
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Meta tkun moghtija awtorizzazzjoni 
minn qabel, l-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni għandu jfittex il-ħlas lura 
għal kwalunkwe spiża oħra li għandha
tkun provduta direttament mix-xerrej lill-
provveditur.

Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw il-pagament dirett tal-ispejjeż involuti bejn l-
assiguratur fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni lill-provveditur tas-servizz fl-Istat Membru tat-
trattament. Dan għandu jkun il-każ sabiex il-pazjenti ma’ jkollhomx iġorru l-piż ta’ spejjeż li 
jitħallsu minn qabel li jista’ jservi ta’ ostaklu għal aċċess għal trattament.

Amendment 52

Proposal for a directive – amending act
Artikolu 9 – paragrafu 5 a (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Għandu jkun hemm Ombudsman 
Ewropew li jittratta l-ilmenti tal-pazjenti 
rigward awtorizzazzjoni minn qabel, il-
kwalità tat-trattament u pagamenti.

Ġustifikazzjoni 

Il-pazjenti għandhom ikunu intitolati li jinstemgħu l-ilħna tagħhom fuq livell tal-UE meta 
jkollhom ilmenti dwar kwistjonijiet importanti bħal awtorizzazzjoni minn qabel, il-kwalità tat-
trattament u pagamenti.

Amendment 53
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Proposal for a directive – amending act
Artikolu 9 – paragrafu 5 b (ġdid) 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Il-Kummissjoni għandha twettaq 
studju ta’ vijabbiltà fl-istabbiliment ta’ 
clearing house sabiex tiffaċilita l-ħlas 
lura ta’ spejjeż skont din id-Direttiva fuq 
il-fruntiera, fis-sistemi ta’ kura tas-saħħa 
u fiz-zoni tal-munita fi żmien sentejn mid-
dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva u 
għandha tirrapporta lura lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill u, jekk xieraq, 
tippreżenta proposta leġiżlattiva.

Ġustifikazzjoni 

L-Istati Membri għandhom jiffaċilitaw il-ħlas lura ta’ spejjeż bejn l-Istati Membri b’mod li 
jippermetti miżura ta’ ħlas kemm jista’ jkun oġġettiva u imparzjali. Dan jista’ jifforma parti 
minn soluzzjoni effiċjenti għall-kisba ta’ dan l-għan.

Amendment 54

Proposal for a directive
Artikolu 10 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istati Membri ta’ affiljazzjoni 
għandhom jiżguraw li jeżistu mekkaniżmi 
fis-seħħ għall-provvediment lill-pazjenti 
fuq talba b'tagħrif dwar il-kisba tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, u t-termini 
u l-kundizzjoni li japplikaw, inter alia kull 
meta tiġi kkawżata ħsara b’riżultat ta’ kura 
tas-saħħa riċevuta fi Stat Membru ieħor.

1. L-Istati Membri ta’ affiljazzjoni 
għandhom jiżguraw li jeżistu mekkaniżmi 
fis-seħħ għall-provvediment lill-pazjenti 
fuq talba b’tagħrif dwar il-kisba tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, u t-termini 
u l-kundizzjonijiet li japplikaw, inter alia 
kull meta tiġi kkawżata ħsara b’riżultat ta’ 
kura tas-saħħa riċevuta fi Stat Membru 
ieħor. Organizzazzjonijiet tal-pazjenti 
għandhom ikunu involuti fil-koperazzjoni 
mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-
proċess tal-provvediment u t-trasmissjoni  
ta’ informazzjoni lill-pazjenti.
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Ġustifikazzjoni 
Organizzazzjonijiet tal-pazjenti huma riżors ta’ valur fl-appoġġ tal-awtoritajiet nazzjonali 
kompetenti involuti fil-proċess ta’ provvediment u trasmissjoni ta’ informazzjoni direttament 
lill-pazjenti.

Amendment 55

Proposal for a directive
Artikolu 10 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a Għandu jkun hemm ċentru ta’ pariri 
indipendenti f’kull Stat Membru sabiex 
jagħti pariri lill-pazjenti dwar it-
trattamenti differenti fl-Istati Membri. 
Fuq il-bażi tal-informazzjoni li jipprovdi 
ċ-ċentru tal-pariri, il-pazjenti jiddeċiedu 
liema trattament jippreferu. 

Amendment 56

Proposal for a directive
Artikolu 12 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membri għandhom jagħżlu punti 
ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali u jikkomunikaw l-ismijiet u 
d-dettalji ta' kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni.

1. L-Istat Membri għandhom jagħżlu punti 
ta’ kuntatt nazzjonali għall-kura tas-saħħa 
transkonfinali u jikkomunikaw l-ismijiet u 
d-dettalji ta’ kuntatt tagħhom lill-
Kummissjoni. Dawn il-punti ta’ kuntatt 
nazzjonali għandhom ikunu stabbiliti 
b’mod effiċjenti u trasparenti. L-
informazzjoni dwar l-eżistenza tagħhom 
għandha tkun trasmessa b’mod 
approprjat fl-Istati Membri, sabiex il-
pazjenti jkollhom aċċess faċli għall-
informazzjoni.

Amendment 57
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Proposal for a directive
Artikolu 12 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-punti ta’ kuntatt nazzjonali għal 
kura tas-saħħa transkonfinali jistgħu 
jkunu inkorporati wkoll fiċ-ċentri ta’ 
informazzjoni eżistenti fl-Istati Membri.

Ġustifikazzjoni 

Il-premessa 36 tal-preambolu tiddikjara b’mod ċar li l-punti ta’ kuntatt nazzjonali jistgħu 
jkunu inkorporati fi strutturi eżistenti fl-Istati Membri, u dan għandu jkun espress b’mod ċar 
fid-dispożizzjonijiet tad-direttiva. Dan jagħmel possibbli l-evitar ta’ tqegħid ta’ piżijiet 
amministrativi addizzjonali fuq l-Istati Membri fir-rigward tal-implimentazzjoni tad-direttiva.

Amendment 58

Proposal for a directive
Artikolu 12 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu, 
b'kooperazzjoni mill-qrib ma' awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti oħrajn, u ma' punti 
ta' kuntatt nazzjonali fi Stati Membri 
oħrajn, b'mod partikolari fl-Istat Membru 
ta' trattament, u mal-Kummissjoni:

2. Il-punt ta’ kuntatt nazzjonali fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandu, 
b’koperazzjoni mill-qrib ma’ awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti oħrajn, iżda 
indipendentement minnhom, u ma’ punti 
ta’ kuntatt nazzjonali fi Stati Membri 
oħrajn, b’mod partikolari fl-Istat Membru 
ta’ trattament, u mal-Kummissjoni:

Ġustifikazzjoni 

Huwa imperattiv li tkun stabbilita indipendenza funzjonali bejn il-punti ta’ kuntatt nazzjonali 
u awtoritajiet nazzjonali kompetenti oħrajn, bħas-servizzi tas-saħħa nazzjonali, peress li jista’ 
jkun hemm inċentiva sabiex dawn tal-aħħar joperaw is-suġġett tal-bidu għall-prerogattivi 
tagħhom stess, pjuttost mill-prerogattivi tal-pazjenti.

Amendment 59
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Proposal for a directive
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) jipprovdi u jqassam tagħrif lill-pazjenti 
b’mod partikolari dwar id-drittijiet 
tagħhom relatati mal-kura tas-saħħa 
transkonfinali u l-garanziji ta’ kwalità u ta’ 
sigurtà, ħarsien ta’ data personali, l-istat 
pubbliku jew privat tal-provveditur tal-
kura, il-proċedura u r-rati ta’ ħlas lura,
proċeduri għal ilmenti u mezzi ta’ rikors 
disponibbli għal kura tas-saħħa mogħtija fi 
Stat Membru ieħor, u dwar it-termini u l-
kundizzjonijiet applikabbli;

Amendment 60

Proposal for a directive
Artikolu 12 – paragrafu 2  punt d

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(d) jiffaċilita l-iżvilupp ta’ skema ta’ 
riżoluzzjoni internazzjonali barra l-qrati 
għal tilwim li jirriżulta minn kura tas-saħħa 
transkonfinali;

(d) jiffaċilita l-iżvilupp ta’ skema ta’ 
riżoluzzjoni internazzjonali barra l-qrati, 
b’koperazzjoni mal-Ombudsman, għal 
tilwim li jirriżulta minn kura tas-saħħa 
transkonfinali;

Ġustifikazzjoni 

L-Ombudsman huwa awtorità indipendenti li jopera f’kull Stat Membru, li prinċipalment 
jinvestiga l-prattiki jew omissjonijiet jew azzjonijiet materjali amministrattivi individwali 
minn korpi tas-servizz pubbliku li jiksru d-drittijiet jew jippreġudikaw l-interessi leġittimi ta’ 
persuni naturali jew legali. F’din l-istanza speċifika, l-Ombudsman jista’ jgħin lejn ir-
riżoluzzjonijiet ta’ tilwim.

Amendment 61
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Proposal for a directive
Artikolu 12 – paragrafu 2 – punt e a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ea) Provvedituri ta’ kura primarji 
għandhom jinfurmaw lill-pazjenti dwar 
id-disponibiltà u l-funzjoni tal-punti ta’ 
kuntatt nazzjonali fl-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni tagħħom.

Ġustifikazzjoni 

Provvedituri tal-kura primarji, bħal per eżempju tobba tal-familja/tobba ġeneralisti, huma 
f’ħafna każijiet l-ewwel punt ta’ kuntatt bejn il-pazjent u s-servizz tas-saħħa. Għalhekk, sabiex 
dawn il-pazjenti jkunu magħmula konxji tad-drittijiet tagħhom għal kura tas-saħħa 
transkonfinali, provvedituri tal-kura primarji għandhom ikunu obbligati li jiggwidaw lill-
pazjenti fid-direzzjoni tal-punti ta’ kuntatt nazzjonali sabiex jagħtuhom l-iktar informazzjoni 
possibbli dwar l-alternattivi tagħhom ta’ trattament.

Amendment 62

Proposal for a Directive
Artikolu 13  paragrafi 2a 2b u 2c(ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. L-Istati Membri jiżguraw il-
koperazzjoni bejn id-diversi awtoritajiet 
kompetenti tagħhom sabiex jiggarantixxu 
l-affidabilità tal-informazzjoni mqegħda 
għad-dispożizzjoni tal-pazjenti bi qbil 
mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 10.
2b. L-Istati Membri għandhom 
jikkoperaw sabiex jiggarantixxu l-kontroll 
mediku u/jew it-trattament ta' 
kumplikazzjonijiet eventwali li jirriżultaw 
minn kura tas-saħħa mogħtija barra l-
pajjiż. L-Istat Membru li jittratta lill-
pazjent għandu jiggarantixxi lill-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni li jkun 
responsabbli mill-ħlas ta' dan il-kontroll 
u/jew trattament dwar il-possibilitajiet ta' 
rikors f'każ ta' dannu, u għandu jiżgura l-

Adlib Express Watermark



AD\773861MT.doc 47/58 PE418.168v02-00

MT

aċċess għall-fajl mediku.

Ġustifikazzjoni

 Id-dmir ta' koperazzjoni għandu japplika għad-dispożizzjonijiet il-ġodda tal-Artikoli 5 u 10.

Amendment 63

Proposal for a directive
Artikolu 14 – paragrafu 1 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat 
li jitqiegħed fis-suq fit-territorju tagħhom 
skond l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE, l-Istat Membri 
għandhom jiżguraw li l-preskrizzjonijiet 
maħruġa minn persuna awtorizzata fi Stat 
Membru ieħor għal pazjent partikolari 
tista’ tintuża fit-territorju tagħhom u li kull 
restrizzjoni ta’ rikonoxximent ta’ 
preskrizzjonijiet individwali huma pprojbiti 
sakemm dawn:

1. Jekk prodott mediċinali huwa awtorizzat 
li jitqiegħed fis-suq fit-territorju tagħhom 
skond l-Artikolu 6(1) tad-
Direttiva 2001/83/KE, l-Istat Membri 
għandhom jiżguraw li l-preskrizzjonijiet 
maħruġa għal dak il-prodott mediċinali 
minn persuna awtorizzata fi Stat Membru 
ieħor għal pazjent partikolari tista’ tintuża 
fit-territorju tagħhom u li kull restrizzjoni 
ta’ rikonoxximent ta’ preskrizzjonijiet 
individwali huma pprojbiti sakemm dawn:

Ġustifikazzjoni 

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Amendment 64
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Proposal for a directive
Artikolu 14 – paragrafu 1 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) huma msejsa fuq dubji leġittimi u 
ġustifikati dwar l-awtentiċità jew il-
kontenut ta’ preskrizzjoni individwali.

(b) huma msejsa fuq dubji leġittimi u 
ġustifikati dwar l-awtentiċità jew il-
kontenut ta’ preskrizzjoni individwali jew 
dwar id-dritt tal-parti li tagħmel il-
preskrizzjoni li toħroġ preskrizzjoni.

Ġustifikazzjoni 

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Amendment 65

Proposal for a directive
Artikolu 14 – paragrafu 2 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Għall-iffaċilitar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tadotta:

2. Għall-iffaċilitar ta’ l-implimentazzjoni 
tal-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha 
tissuġġerixxi:

Ġustifikazzjoni

Il-miżuri mniżżla huma mistennija li jaffettwaw l-attivitajiet tal-professjonisti tal-kura tas-
saħħa u l-protezzjoni tal-kura tas-saħħa. L-Istati Membri għandhom ikunu awtorizzati li 
jżommu l-kompetenza tagħhom f’dawn l-oqsma.

Amendment 66
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Proposal for a directive
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) miżuri li jippermettu lil spiżjara jew 
professjonisti tas-saħħa oħrajn li 
jivverfikaw l-awtentiċità tal-preskrizzjoni u 
jekk il-preskrizzjoni ħarġitx fi Stat 
Membru ieħor minn persuna awtorizzata 
permezz ta’ l-iżvilupp ta’ mudell ta’ 
preskrizzjoni Komunitarja, u li jappoġġjaw 
l-interoperabbiltà tal-preskrizzjonijiet-e;

(a) miżuri li jippermettu lil spiżjara jew 
professjonisti tas-saħħa oħrajn li 
jivverfikaw l-awtentiċità tal-preskrizzjoni u 
jekk il-preskrizzjoni ħarġitx fi Stat 
Membru ieħor minn persuna awtorizzata 
permezz tal-iżvilupp ta’ mudell ta’ 
preskrizzjoni Komunitarja, u li jappoġġjaw 
l-interoperabbiltà tal-preskrizzjonijiet-e; 
Salvagwardji tal-protezzjoni tad-dejta
għandhom ikunu kkunsidrati u 
inkorporati mill-ewwel stadju ta’ dan il-
proċess ta’ żvilupp;

Ġustifikazzjoni 

Kif rakkomandat fl-opinjoni EDPS, dan huwa importanti sabiex ikun hemm livell għoli ta’ 
protezzjoni tad-dejta

Amendment 67

Proposal for a directive
Artikolu 14 – paragrafu 2 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

ba) miżuri li jiffaċilitaw il-kuntatt bejn il-
parti li tagħmel il-preskrizzjoni u l-parti li 
tqassam sabiex ikunu riżolti ċertu 
inċertezzi dwar il-preskrizzjoni;

Ġustifikazzjoni 
Sistema ta’ rikonoxximent ta’ preskrizzjonijiet Ewropej għandha tippermetti kuntatt dirett 
bejn it-tobba u l-ispiżjara. Dan il-kuntatt dirett huwa kundizzjoni essenzjali għar-riżoluzzjoni 
ta’ ċerti inċertezzi li jirrigwardaw trattament b’mediċini, u hija diġà prattika kurrenti fl-Istati 
Membri.
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Amendment 68

Proposal for a directive
Artikolu 14 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. L-Artikolu 14 għandu japplika wkoll 
għal preskrizzjonijiet għall-provvista ta’ 
mekkaniżmi mediċi awtorizzati skond il-
liġijiet tal-Istat Membru konċernat.

Amendment 69

Proposal for a directive
Artikolu 15 – paragrafu 3 – parti introduttorja and punt a 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni 

Kif iddikjarat fil-Memorandum ta’ Spjegazzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni (punt 8.3), l-
għan ewlieni tan-netwerk ta’ referenza Ewropea huwa li ‘jipprovdu l-kura tas-saħħa lil 
pazjenti b’ kundizzjonijiet li jitolbu konċentrazzjoni partikolari ta' riżorsi jew għarfien espert, 
biex jipprovdu kura bi prezz raġjonevoli, ta’ kwalità għolja u effettiva meta mqabbla mal-
ispejjeż.’ L-Artikolu rilevanti tad-direttiva għandu jirrifletti dan.

Amendment 70
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Proposal for a directive
Artikolu 15 – paragrafu 3 – punt b a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) miżuri li jiżguraw l-affordabiltà 
finanzjarja u l-aċċessibiltà ġeografika ta’ 
netwerks ta’ referenza Ewropej.

Ġustifikazzjoni

Jekk il-provvediment ta’ ċertu kura speċjalizzata għandu jkun organizzat fuq livell Ewropew, 
għandhom ikunu provduti garanziji sabiex dan jibqa’ aċċessibbli.

Amendment 71

Proposal for a directive
Artikolu 16 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 16a
Telemediċina

Prattikanti tat-telemediċina li jipprovdu 
kura tas-saħħa għal pazjenti fl-UE 
għandhom ikunu reġistrati mar-regolatur 
mediku tal-Istat Membru minn fejn hu 
provdut it-trattament ta’ telemediċina.

Ġustifikazzjoni

Regolaturi mediċi fl-Istati Membri tal-UE għandhom jirregolaw lit-tobba kollha li jipprovdu 
kura tas-saħħa għal pazjenti fl-Istati Membri tagħhom, irrispettivament mill-post minn fejn il-
prattikant qed jipprovdi dan it-trattament.

Amendment 72
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Proposal for a directive
Artikolu 17 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Kooperazzjoni dwar it-tmexxija ta’ 
teknoloġiji tas-saħħa

Ġustifikazzjoni 

In-netwerk propost għandu jkun imħaddem skont il-prinċipji ta’ governanza tajba, kif 
stabbilit fil-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Governanza Ewropea (2001),b’mod 
partikolari rigward id-disponibiltà, kontabilità, effettività u koerenza.  Koperazzjoni dwar 
evalwazzjonijiet tat-tekonoloġija tas-saħħa għandha tkun sabiex jitjiebu proċeduri 
trasparenti, oġġettivi, inklussivi u fil-ħin.  Il-Kummissjoni għandha għalhekk taċċetta 
awtoritajiet tal-evalwazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa li jilħqu dawk l-istandards. Din l-
emenda hija konformi ma’ emenda għall-premessa 43.

Amendment 73

Proposal for a directive
Artikolu 17 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Il-Kummissjoni Ewropea għandha, 
wara konsultazzjoni mal-Parlament 
Ewropew, tistabbilixxi qafas operazzjonali 
għan-netwerk li huwa bbażat  fuq il-
prinċipji ta’ governanza tajba inkluż 
trasparenza, oġġettività, ekwità ta’ 
proċeduri, u parteċipazzjoni wiesgħa u 
totali tal-partijiet interessati tal-gruppi 
soċjali relevanti kollha inkluż 
professjonisti tal-kura tas-saħħa, pazjenti, 
riċerkaturi u l-industrija. 

Ġustifikazzjoni 

In-netwerk propost għandu jkun imħaddem skont il-prinċipji ta’ governanza tajba, kif 
stabbilit fil-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Governanza Ewropea (2001),b’mod 
partikolari rigward id-disponibiltà, kontabilità, effettività u koerenza.  Koperazzjoni dwar 
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evalwazzjonijiet tat-tekonoloġija tas-saħħa għandha tkun sabiex jitjiebu proċeduri 
trasparenti, oġġettivi, inklussivi u fil-ħin.  Il-Kummissjoni għandha għalhekk taċċetta 
awtoritajiet tal-evalwazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa li jilħqu dawk l-istandards. Din l-
emenda hija konformi ma’ emenda għall-premessa 43.

Emenda 74

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt a a, b u c (ġodda)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) isib modi sostenibbli biex jibbilanċja 
l-għanijiet ta’ aċċess għal mediċini, 
premju għall-innovazzjoni u 
amministrazzjoni tal-baġits tal-kura tas-
saħħa;
(ab) jiżviluppa proċeduri u metodoloġiji 
trasparenti, oġġettivi, inklussivi u fil-ħin li 
jibbilanċjaw l-għanijiet kollha; 
(ac) jiżgura parteċipazzjoni totali tal-
gruppi soċjetali relevanti kollha, b’mod 
partikolari l-pazjenti, l-komunità medika, 
r-riċerka u l-industrija; 

Ġustifikazzjoni

In-netwerk propost għandu jkun imħaddem skont il-prinċipji ta’ governanza tajba, kif 
stabbilit fil-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Governanza Ewropea (2001),b’mod 
partikolari rigward id-disponibiltà, kontabilità, effettività u koerenza.  Koperazzjoni dwar 
evalwazzjonijiet tat-tekonoloġija tas-saħħa għandha tkun sabiex jitjiebu proċeduri 
trasparenti, oġġettivi, inklussivi u fil-ħin.  Il-Kummissjoni għandha għalhekk taċċetta 
awtoritajiet tal-evalwazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa li jilħqu dawk l-istandards. Din l-
emenda hija konformi ma’ emenda għall-premessa 43.

Emenda 75

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 2 – punt b

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(b) jappoġġja l-provvediment ta’ tagħrif 
oġġettiv, ta’ min joqgħod fuqu, f'waqtu, 
trasparenti u trasferibbli dwar l-effettività 

(b) jappoġġja l-provvediment ta’ tagħrif 
oġġettiv, ta’ min joqgħod fuqu, f'waqtu, 
trasparenti u trasferibbli dwar l-effettività 

Adlib Express Watermark



PE418.168v02-00 54/58 AD\773861MT.doc

MT

fil-qosor u fit-tul tat-teknoloġiji tas-saħħa u 
jippermetti l-iskambju effettiv ta’ dan it-
tagħrif bejn l-awtoritajiet jew korpi 
nazzjonali.

fil-qosor u fit-tul tat-teknoloġiji tas-saħħa u 
l-effetti u l-impatti possibbli tagħhom fuq 
is-soċjetà, u jippermetti l-iskambju effettiv 
ta’ dan it-tagħrif bejn l-awtoritajiet jew 
korpi nazzjonali.

Ġustifikazzjoni 

Dan l-Artikolu jipprovdi għal koperazzjoni fost il-korpi responsabbli għal evalwazzjonijiet 
tal-impatt tat-teknoloġija fis-settur tal-kura tas-saħħa. Dawn il-korpi jipposjedu 
informazzjoni mhux biss dwar l-effettività tat-teknoloġiji iżda wkoll dwar l-effetti possibbli 
tagħhom u l-bidliet li jistgħu jġibu fis-soċjetà. Għandu għalhekk iseħħ ukoll skambju ta’ 
informazzjoni dwar dawn il-kwistjonijiet.

Emenda 76

Proposta għal direttiva
Artikolu 17 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet jew il-korpi li qed jieħdu 
sehem fin-netwerk kif imsemmi fil-
paragrafu 1 u jikkomunikaw l-ismijiet u d-
dettalji ta’ kuntatt ta’ dawn l-awtoritajiet 
jew korpi lill-Kummissjoni.

3. L-Istati Membri għandhom jagħżlu l-
awtoritajiet jew il-korpi li qed jieħdu 
sehem fin-netwerk kif imsemmi fil-
paragrafu 1. Il-Kummissjoni għandha 
tippermetti biss awtoritajiet li jwettqu l-
prinċipji ta’ governanza tajba biex 
jingħaqdu man-netwerk.

Ġustifikazzjoni 

In-netwerk propost għandu jkun imħaddem skont il-prinċipji ta’ governanza tajba, kif 
stabbilit fil-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Governanza Ewropea (2001),b’mod 
partikolari rigward id-disponibiltà, kontabilità, effettività u koerenza.  Koperazzjoni dwar 
evalwazzjonijiet tat-tekonoloġija tas-saħħa għandha tkun sabiex jitjiebu proċeduri 
trasparenti, oġġettivi, inklussivi u fil-ħin.  Il-Kummissjoni għandha għalhekk taċċetta 
awtoritajiet tal-evalwazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa li jilħqu dawk l-istandards. Din l-
emenda hija konformi ma’ emenda għall-premessa 43.

Amendment 77
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Proposal for a directive
Artikolu 17 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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

Ġustifikazzjoni 

In-netwerk propost għandu jkun imħaddem skont il-prinċipji ta’ governanza tajba, kif 
stabbilit fil-White Paper tal-Kummissjoni dwar il-Governanza Ewropea (2001),b’mod 
partikolari rigward id-disponibiltà, kontabilità, effettività u koerenza.  Koperazzjoni dwar 
evalwazzjonijiet tat-tekonoloġija tas-saħħa għandha tkun sabiex jitjiebu proċeduri 
trasparenti, oġġettivi, inklussivi u fil-ħin.  Il-Kummissjoni għandha għalhekk taċċetta 
awtoritajiet tal-evalwazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa li jilħqu dawk l-istandards. Din l-
emenda hija konformi ma’ emenda għall-premessa 43.

Amendment 78

Proposal for a directive
Artikolu 18 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Member States shall collect statistical 
and other additional data needed for 
monitoring purposes on the provision of 
cross-border healthcare, the care provided, 
its providers and patients, the cost and the 
outcomes. Għandhom jiġbru din id-data 
bħala parti mis-sistemi ġenerali tagħhom 
għall-ġbir tad-data dwar il-kura tas-saħħa, 
f’konformità mal-liġi nazzjonali u 
Komunitarja għall-produzzjoni ta' statistiċi 
u dwar il-ħarsien ta' data personali.

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru dejta
tal-istatistika meħtieġa għal raġunijiet ta’ 
monitoraġġ dwar il-provvediment ta’ kura 
tas-saħħa transkonfinali, il-kura provduta, 
il-provvedituri u l-pazjenti tagħha, l-
ispejjeż u r-riżultati. Għandhom jiġbru din 
id-dejta bħala parti mis-sistemi ġenerali 
tagħhom għall-ġbir tad-dejta dwar il-kura 
tas-saħħa, f’konformità mal-liġi nazzjonali 
u Komunitarja għall-produzzjoni ta' 
statistiċi u dwar il-ħarsien ta’ dejta 
personali, u b’mod speċifiku l-Artikolu 
8(4) tad-Direttiva 95/46/KE.
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Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 8(4) tad-Direttiva 95/46 jistabbilixxi rekwiżiti speċifiċi li jirrigwardaw l-użu 
sussegwenti ta’ dejta tas-saħħa.

Emenda 79

Proposta għal direttiva
Artikolu 18 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. L-Istati Membri għandhom jittrażmettu 
d-data msemmija fil-paragrafu 1 lill-
Kummissjoni minn ta' l-anqas kull sena, 
għajr għal data li diġà tinġabar skond id-
Direttiva 2005/36/KE.

2. L-Istati Membri għandhom , jekk ikun 
meħtieġ, jittrażmettu d-dejta msemmija fil-
paragrafu 1 lill-Kummissjoni, għajr għal 
dejta li diġà tinġabar skond id-
Direttiva 2005/36/KE. Evalwazzjoni tal-
bżonn ta’ dawn it-trasferimenti għal 
raġunijiet leġittimi tkun speċifikata minn 
qabel b’mod xieraq.

Ġustifikazzjoni 

L-obbligazzjoni li tkun trasmessa dejta lill-Kummissjoni għandha tkun suġġetta għal 
evalwazzjoni ta’ ħtieġa pjuttost milli permezz ta’ definizzjoni fuq bażi annwali.

Emenda 80

Proposta għal direttiva
Artikolu 19 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
b’kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet ta' 
l-Artikolu 8 tagħha. Il-perjodu mniżżel fl-
Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
għandu jiġi stabbilit għal 3 xhur.

2. Fejn issir referenza għal dan il-
paragrafu, għandhom japplikaw l-
Artikoli 5 u 7 tad-Deċiżjoni 1999/468/KE, 
b’kunsiderazzjoni għad-dispożizzjonijiet ta' 
l-Artikolu 8 tagħha. Il-perjodu mniżżel fl-
Artikolu 5(6) tad-Deċiżjoni 1999/468/KE 
għandu jiġi stabbilit għal 3 xhur.Meta l-
miżuri ta’ implimentazzjoni jirrigwardaw 
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l-ipproċessar ta’ dejta personali għandu 
jkun ikkonsultat il-Kontrollatur Ewropew 
għall-Protezzjoni tad-Dejta. 

Ġustifikazzjoni 

Kif rakkomandat fl-opinjoni EDPS, huwa imporanti li l-EDPS ikun ikkonsultat fuq dawn il-
kwistjonijiet.

Amendment 81

Proposal for a Directive
Artikolu 20

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

Il-Kummissjoni għandha fi żmien tliet snin 
wara d-data msemmija fl-Artikolu 22(1) 
tfassal rapport dwar l-operazzjoni ta' din 
id-Direttiva u tibgħatha lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kunsill. Dan ir-rapport 
jagħti attenzjoni partikolari lill-
konsegwenzi tal-applikazzjoni ta' din id-
Direttiva fuq il-mobilità tal-pazjenti u fuq 
it-totalità tal-protagonisti tas-sistemi ta' 
kura tas-saħħa tal-Istati Membri. Jekk 
ikun neċessarju, il-Kummissjoni għandha 
tehmeż proposti għal emendi leġiżlattivi 
mar-rapport.

Għal dan il-għan u mingħajr ħsara għall-
Artikolu 22, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni kull 
miżura li introduċew, immodifikaw jew 
żammew bil-għan li jimplimentaw il-
proċeduri stipulati fl-Artikoli 8 u 9.

Għal dan il-għan u mingħajr ħsara għall-
Artikolu 22, l-Istati Membri għandhom 
jikkomunikaw lill-Kummissjoni kull 
miżura li introduċew, immodifikaw jew 
żammew bil-għan li jimplimentaw il-
proċeduri stipulati fl-Artikoli 8 u 9.

Ġustifikazzjoni
Jaqbel li jiġu ppreċiżati ċerti aspetti li għandhom jiġu koperti mir-rapport ta' evalwazzjoni, li 
għandu wkoll jitressaq wara tliet snin.
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