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Emenda 440
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Artikolu 8 huwa mħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat KE, huwa esklussivament f’idejn l-Istati Membri li jiddeċiedu 
kif jorganizzaw u jiffinanzjaw is-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħhom, u dan jinkludi l-
kompetenza tagħhom li jiddefinixxu dak li għandu jitqies bħala kura fl-isptar. L-Unjoni 
Ewropea u speċjalment il-Kummissjoni Ewropea m’għandhom l-ebda kompetenza f’dan il-
qasam, u għaldaqstant jeħtieġ li l-Artikolu 8 jitneħħa. Barra minn hekk, il-proposta tal-
Kummissjoni dwar skemi ta’ awtorizzazzjoni minn qabel li jikkonċernaw il-kura tas-saħħa fi 
Stat Membru ieħor tmur lil hinn mill-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u jeħtieġ li 
titneħħa wkoll.

Emenda 441
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kura fl-isptar u speċjalizzata Awtorizzazzjoni minn qabel

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tagħraf li s-sistemi ta’ awtorizzazzjoni minn qabel jistgħu jkunu importanti 
ħafna għall-pazjenti għaliex jagħtuhom ċarezza fi kwistjonijiet bħalma huwa r-rimbors li 
jkunu eliġibbli għalih u xi spejjeż se jkollhom ikopru huma stess, kif ukoll dwar arranġamenti 
għal kwalunkwe kura sussegwenti li tista’ tkun meħtieġa u x’jiġri jekk xi tinqala' xi problema.
Dawn il-kunsiderazzjonijiet jgħoddu wkoll għall-kura mogħtija fi sptarijiet u f’ambiti oħra, 
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bħalma jgħoddu wkoll kwistjonijiet dwar il-ħtieġa li jiġu ppjanati servizzi u mmaniġġjati 
riżorsi finanzjarji għal dawk li joperaw is-sistemi tas-saħħa.

Emenda 442
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – titolu

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Kura fl-isptar u speċjalizzata Kura tas-saħħa

Or. pl

Emenda 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 8

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar u speċjalizzata għandha tfisser kura 
tas-saħħa hekk kif definita fil-
leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni, li tkun is-suġġett ta' ippjanar
jekk din teħtieġ akkomodazzjoni mal-lejl 
għal mill-inqas lejl wieħed jew li teħtieġ l-
użu ta' infrastruttura jew ta' tagħmir 
mediku speċjalizzati u għoljin ħafna jew 
tinvolvi trattamenti li huma ta' riskju 
partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni.

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

(b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
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għal:
- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew
- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.
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).
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 mogħtija fi Stat Membru ieħor meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jressaq għal awtorizzazzjoni minn qabel il-
ħlas jew il-ħlas lura tal-ispiża ta’ kura fl-
isptar jew speċjalizzata mogħtija fi Stat 
Membru ieħor, hekk kif definiti mill-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni skont il-
Paragrafu 1.

(a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll
(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
(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.
4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 4. Iċ-ċaħda ta’ awtorizzazzjoni minn qabel 
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qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

għandha tiġi limitata għal dak li huwa 
meħtieġ u proporzjonali u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4a. L-awtorizzazzjoni rikjesta skont il-
Paragrafu I tista' tkun miċħuda jekk ikun 
stabbilit li ċaqliqa tista' tikkomprometti l-
istat tas-saħħa tal-pazjent jew l-għoti ta' 
kura medika. 

5. L-Istat Membru għandu jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku kull tagħrif 
rilevanti dwar is-sistemi ta' awtorizzazzjoni 
minn qabel introdotti skont id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3.

5. L-Istat Membru għandu jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku kull tagħrif 
rilevanti dwar is-sistemi ta' awtorizzazzjoni 
minn qabel introdotti skont id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3.

Or. fr

Ġustifikazzjoni

Billi l-proposta inizjali tirrikonoxxi d-differenzi bejn l-Istati Membri fil-qasam tal-ħlas għall-
kura tas-saħħa mis-sistemi ta' sigurtà soċjali, ma jidhirx xieraq li l-lista ta' kura fl-isptar tkun 
definita mill-proċedura tal-komitoloġija, iktar u iktar peress li din tikkostitwixxi kompetenza 
tal-Istati Membri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Madankollu, għandhom jiġu definiti 
kriterji komuni. Mill-banda l-oħra, jidher li huwa preferibbli li jkun l-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni li jkollu l-kompitu li jiddefinixxi t-test leġiżlattiv li minnu għandu jibbenefika l-
pazjent.

Emenda 444
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura 
tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Kura residenzjali għal pazjent u t-tipi 
ta' kura meqjusa ekwivalenti tagħha 
għandhom ikunu koperti mid-
dispożizzjonijiet tar-Regolament (KEE) 
Nru 1408/71, u d-dispożizzjonijiet tal-
Artikolu 6 m'għandhomx japplikaw 
għalihom. L-Istati Membri għandhom 
jiddefinixxu l-'kura residenzjali għal 
pazjent' għall-għanijiet ta' din id-
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Direttiva. 
(a) kura tas-saħħa li teħtieġ 
akkomodazzjoni mal-lejl għall-pazjent 
ikkonċernat għal mill-anqas lejl wieħed.

L-Istati Membri għandhom ifasslu lista 
ta' trattamenti li għalihom huma 
meħtieġa infrastruttura medika jew 
tagħmir mediku speċjalizzati u għoljin jew 
trattamenti li jinvolvu riskju partikulari 
għall-pazjent jew għall-pubbliku u li 
għalhekk huma meqjusa ekwivalenti 
għall-kura residenzjali tal-pazjent. 

(b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
għal:
- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew
- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent 
jew għall-popolazzjoni.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan. 
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot not toe geoordeeld 
dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. Dit heeft te 
maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de mogelijkheid om het
eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen plannen.
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Emenda 445
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser kura ppjanata u 
speċjalizzata li tirrikjedi kompetenza 
medika u teknika avvanzata. Huwa f'idejn 
kull Stat Membru li jiddeċiedi liema 
miżuri għandhom jitqiesu bħala kura 
speċjalizzata. 

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

b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista speċifika, 
li ma teħtieġx akkomodazzjoni mal-lejl 
għall-pazjent għal mill-anqas lejl wieħed.
Din il-lista għandha tiġi limitata għal:

- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew

- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li d-definizzjoni ta' kura fl-isptar ma tkunx ibbażata fuq il-kriterju li l-
akkomodazzjoni fl-isptar għal tal-inqas lejl wieħed għall-pazjent, minħabba li definizzjoni 
bħal din tkun qarrieqa. Id-definizzjoni għandha tkun ibbażata fuq jekk il-kura li tingħata hix 
ta' tip speċjalizzat ħafna li jirrikjedi kompetenza medika u teknika avvanzata.
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Emenda 446
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

a) kura tas-saħħa li teħtieġ 
akkomodazzjoni mal-lejl għall-pazjent 
ikkonċernat għal mill-anqas lejl wieħed.
b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
għal:
- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew

- kura tas-saħħa li hija speċjalizzata ħafna
u/jew teħtieġ l-użu ta' infrastruttura 
medika jew tagħmir mediku għoljin ħafna;
jew

- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.

- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-kriterju li wieħed jiddaħħal lejl l-isptar m'għadux jgħodd u jista' jxekkel żviluppi fis-settur 
tal-kura tas-saħħa. Il-kriterju huwa wkoll wieħed arbitrarju peress li hemm varjazzjonijiet 
bejn u ġewwa l-pajjiżi rigward liema trattamenti jirrikjedu li l-pazjent jgħaddi l-lejl l-isptar.
Barra minn hekk huwa diffiċli biex tapplikah. Id-definizzjoni ta' kura fl-isptar għandha, 
minflok, tkun ibbażata fuq in-natura ta' kura bħal din li hi speċjalizzata ħafna u/jew li tqum 
ħafna flus, irrispettivament jekk il-pazjent ikunx meħtieġ li jibqa' l-isptar għal-lejl jew le.
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Emenda 447
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura tas-
saħħa li, skont ir-regoli tal-Istat Membru 
ta' affiljazzjoni kkonċernat, hija s-suġġett 
ta' kura xierqa u hemm bżonn li tkun 
ippjanata biex tkun żgurata kura 
effiċjenti, ekonomika u universali f'dak l-
Istat, għandha titqies bħala kura fl-isptar 
u speċjalizzata. Flimkien mal-kura tas-
saħħa li teħtieġ li l-pazjent inkwistjoni 
jqatta' lejl fl-isptar jew l-użu ta' 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati jew għoljin ħafna jew jinvolvi 
trattamenti ta' riskju partikolari għall-
pazjent jew għall-popolazzjoni, kura bħal 
din tista' tinvolvi kura tas-saħħa li, skont 
l-approċċ tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni kkonċernat, tirrikjedi 
infrastruttura ppjanata għal raġunijiet 
oħra. 

(a) kura tas-saħħa li teħtieġ 
akkomodazzjoni mal-lejl għall-pazjent 
ikkonċernat għal mill-anqas lejl wieħed.
(b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
għal:
- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew
- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent 
jew għall-popolazzjoni.

Or. de
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Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni proposta ta’ kura fi sptar u ta’ kura speċjalizzata hi dejqa wisq. Fil-Ġermanja, 
din ma tkoprix il-kura residenzjali għal pazjent u lanqas kura mhux residenzjali għal pazjent 
fl-isptar. Lanqas ma tkopri l-kura ta’ pazjenti b’mard mentali fi kliniki ta' matul il-jum. Is-
setgħa tad-definizzjoni tal-kura tas-saħħa li tirrikjedi ppjanar hi esklussivament f’idejn l-Istati 
Membri.

Emenda 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura tal-ispejjeż 
ta’ kura tas-saħħa mogħtija fi Stat Membru 
ieħor f’konformità ma’ din id-Direttiva, 
kura fl-isptar u għajnuna speċjalizzata
għandhom ifissru, skont id-definizzjoni 
tal-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni, kura tas-saħħa li tirrikjedi 
ppjanar, għaliex tkun teħtieġ 
akkomodazzjoni mal-lejl għall-pazjent 
ikkonċernat għal mill-anqas lejl wieħed li 
teħtieġ l-użu ta’ infrastruttura medika jew 
tagħmir mediku speċjalizzati u għoljin 
ħafna, jew tinvolvi trattamenti li huma ta' 
riskju speċifiku għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni.

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

b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
għal:
- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew
- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent 
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jew għall-popolazzjoni.

Or. es

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni ma tikkorrispondix għar-realtajiet tal-lum jew 
għall-kundizzjonijiet li fihom qed jingħataw issa l-kura fl-isptar u l-għajnuna speċjalizzata.

Emenda 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

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

a) kura tas-saħħa li hija speċjalizzata 
ħafna u/jew li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
li jiswew ħafna,

b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
għal:

b) kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni, jew

- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew

c) tipi oħra ta' trattament li, fid-dawl tan-
natura tal-marda, l-aħjar li jkunu 
amministrati fl-isptar.

- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.

Or. da
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Emenda 450
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser kura tas-saħħa kif 
definita fil-liġi tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni, limitata għall-oqsma:

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

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

(b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
għal:

(b) kura tas-saħħa li hija speċjalizzata 
ħafna u/jew li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
li jiswew ħafna; jew

- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew

(ba) kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.

- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-differenzi fid-drittijiet u fil-prattiki kliniċi bejn l-Istati Membri jfissru li, fil-prattika, lista 
waħda tal-UE tat-trattamenti li għalihom tista’ tkun meħtieġa awtorizzazzjoni minn qabel 
toħloq biss konfużjoni għall-pazjenti. Il-pazjenti għandhom ikunu jistgħu jikkonsultaw lista li 
tistipula t-trattamenti li għalihom is-sistema nazzjonali titlob awtorizzazzjoni minn qabel.
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Emenda 451
Colm Burke

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, id-
definizzjoni ta' kura fl-isptar għandha tkun 
limitata għal:

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

- kura tas-saħħa li teħtieġ akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent ikkonċernat għal 
mill-anqas lejl wieħed, jew kura tas-saħħa 
li teħtieġ l-użu ta’ infrastruttura medika 
jew tagħmir mediku speċjalizzati u għoljin 
ħafna; jew

(b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
għal:

- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.

- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew
- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda għandha l-għan li żżid mal-idea oriġinali mir-Rapporteur b'definizzjoni ta' kura 
fl-isptar li hija rikonoxxuta minn kulħadd bħala definizzjoni standard fit-teorija tal-ġestjoni 
tas-saħħa pubblika. 
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Emenda 452
Niels Busk

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

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

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

b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista speċifika,
li ma teħtieġx akkomodazzjoni mal-lejl 
għall-pazjent għal mill-anqas lejl wieħed.
Din il-lista għandha tiġi limitata għal:

b) kura tas-saħħa li ma teħtieġx 
akkomodazzjoni mal-lejl għall-pazjent għal 
mill-anqas lejl wieħed iżda li:

- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew

- teħtieġ l-użu ta’ infrastruttura medika jew 
tagħmir mediku speċjalizzati ħafna u 
għoljin ħafna; jew

- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.

- tinvolvi trattamenti li huma ta' riskju 
partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni.

Or. da

Emenda 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar għandha tfisser:

1. Għall-għanijiet ta’ ħlas lura ta’ kura tas-
saħħa mogħtija fi Stat Membru ieħor 
f’konformità ma’ din id-Direttiva, kura fl-
isptar u kura speċjalizzata għandhom 
jinkludu mill-inqas:

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

(a) kura tas-saħħa li teħtieġ 
akkomodazzjoni mal-lejl għall-pazjent 
ikkonċernat għal mill-anqas lejl wieħed.
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(b) kura tas-saħħa, inkluża f’lista 
speċifika, li ma teħtieġx akkomodazzjoni 
mal-lejl għall-pazjent għal mill-anqas lejl 
wieħed. Din il-lista għandha tiġi limitata 
għal:

(b) kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; kura tas-
saħħa li tinvolvi trattamenti li huma ta' 
riskju partikolari għall-pazjent jew għall-
popolazzjoni.

- kura tas-saħħa li teħtieġ l-użu ta’ 
infrastruttura medika jew tagħmir mediku 
speċjalizzati u għoljin ħafna; jew

(ba) kura tas-saħħa li għaliha hemm 
bżonn l-ippjanar sabiex jibqa' jkun hemm 
aċċess universali, kura li tintlaħaq mill-
but ta' kulħadd u aċċessibilità territorjali 
ndaqs, sabiex ikunu kkontrollati l-ispejjeż 
u biex tkun evitata kwalunkwe ħela 
sinifikanti ta' riżorsi finanzjarji, tekniċi u 
umani.

- kura tas-saħħa li tinvolvi trattamenti li 
huma ta' riskju partikolari għall-pazjent jew 
għall-popolazzjoni.

(bb) kura tas-saħħa għal pazjenti li jsofru 
minn mard kroniku li jeħtieġu kura u/jew 
mediċini li ma jingħatawx skont il-
proċeduri normali ta’ tqassim u li ma 
jistgħux jiġu awto-amministrati, u 
għalhekk jeħtieġu amministrazzjoni jew 
provvista minn strutturi tal-isptar jew 
strutturi speċjalizzati.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Għall-konsistenza mat-titolu ta' dan l-artikolu, il-kura speċjalizzata hija inkluża permezz ta' 
din l-emenda.

Skont il-każistika tal-ECJ, l-idea tal-kura fl-isptar hija marbuta b'mod li ma jistax jinfired 
mal-ħtieġa għall-ippjanar.

Emenda 454
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (-a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(-a) il-kura tas-saħħa kollha fil-preżenza 
ta' kundizzjoni li tista' twassal għall-mewt 
jew ta' riskju mediku prevedibbli ta' ħsara 
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dewwiema għas-saħħa.

Or. pl

Emenda 455
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

(a) kura tas-saħħa li teħtieġ 
akkomodazzjoni mal-lejl għall-pazjent 
ikkonċernat għal mill-anqas lejl wieħed, 
jew li hi definita bħala tali mil-liġi 
nazzjonali tal-Istat Membru ta’ 
affiljazzjoni.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Id-definizzjoni ta' kura fl-isptar kif ingħatat mill-Kummissjoni ma tirriflettix ir-realtà tas-
servizzi pprovduti fil-prattika, bħall-operazzjonijiet fl-ambulatorji. Sabiex tkun riflessa din ir-
realtà, id-definizzjoni ta' kura fl-isptar trid toqgħod fuq id-definizzjonijiet tal-Istati Membri 
ta’ affiljazzjoni.

Emenda 456
Bill Newton Dunn

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. Testijiet dijanjostiċi, scans u x-rays 
normalment magħmula flimkien ma' vista 
l-isptar ta' pazjent li mhux qiegħed 
jingħata kura residenzjali huma meqjusa 
trattament mhux tal-isptar jekk il-kisba ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel se tfisser li l-
pazjent irid jagħmel żjara transkonfinali 
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oħra. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjent ma jistax ikun jaf minn qabel liema dijanjostiċi l-professjonista tal-kura tas-saħħa 
se jispeċifika. It-test eżistenti effettivament iġiegħel lill-pazjent jew li jfittex awtorizzazzjoni 
minn qabel għall-konsultazzjoni, kif ukoll għal kwalunkwe dijanjostika, jew li jħallas għal 
żjara oħra.

Emenda 457
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
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).

imħassar

Or. de

Emenda 458
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
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-

imħassar
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proċedura regolatorja bi skrutinju 
msemmija fl-Artikolu 19(3).

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 8(1).

Emenda 459
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
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).

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda hija relatata ma' emenda preċedenti għall-Artikolu 8, paragrafu 1. Id-differenzi 
fid-drittijiet u fil-prattiki kliniċi bejn l-Istati Membri jfissru li, fil-prattika, lista waħda tal-UE 
tat-trattamenti li għalihom tista’ tkun meħtieġa awtorizzazzjoni minn qabel toħloq biss 
konfużjoni għall-pazjenti. Il-pazjenti għandhom ikunu jistgħu jikkonsultaw lista li tistipula t-
trattamenti li għalihom is-sistema nazzjonali titlob awtorizzazzjoni minn qabel.
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Emenda 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
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).

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-proposta għal direttiva għandha l-effett li tidħol fuq kompetenzi fil-qasam tal-
organizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa li l-Artikolu 152 tat-Trattat KE rriżerva għall-Istati 
Membri. Dan ikun jammonta għall-ksur tal-prinċipju tas-sussidjarjetà.

Emenda 461
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
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. Il-listi għandhom ikunu stabbiliti u 
aġġornati regolarment mill-Istati Membri.

Or. hu
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Ġustifikazzjoni

L-importanti hu li l-fehmiet differenti tal-Istati Membri jkunu akkomodati meta jkunu 
stabbiliti l-listi, għalhekk nirrakkomandaw li din il-ħidma għandha ssir, l-ewwel, mill-Istati 
Membri u, it-tieni, mill-Kummissjoni, iżda b'modi differenti skont l-Istati Membri differenti u 
fuq il-bażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Istati Membri. 

Emenda 462
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
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. L-Istat Membru ta' affiljazzjoni għandu 
jiddeċiedi liema tip ta' kura tas-saħħa 
għandu jkun meqjus bħala kura fl-isptar 
skont il-kriterji stabbiliti fil-paragrafu 1 u 
għandu jinnotifika lill-Kummissjoni dwar 
dik id-deċiżjoni.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom joħolqu l-listi tagħhom stess fuq il-bażi ta' dawn il-kriterji rigward 
dak li għandu jkun meqjus bħala kura fl-isptar u jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwar dan. Dan 
huwa konsistenti mal-kompetenza tal-Istati Membri fil-qasam tas-settur tal-kura tas-saħħa u 
huwa wkoll iktar maniġġabbli mill-proposta oriġinali ta' 'lista tal-UE'.

Emenda 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
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 

2. L-awtoritajiet kompetenti tal-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni għandhom 
jistabbilixxu lista ta’ trattamenti meqjusa 
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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).

bħala kuri tal-isptar jew speċjalizzati u 
jinnotifikaw lill-Kummissjoni dwarha.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Minħabba l-fatt li l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni huwa responsabbli għall-ħlas lura tal-
ispejjeż tal-kura tas-saħħa, huwa f’idejn l-Istat Membru ta’ affiljazzjoni li jfassal lista ta’ 
kura fl-isptar u speċjalizzata.

Emenda 464
Karin Jöns

Proposta għal direttiva
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. Listi nazzjonali li jikkorrispondu għal 
xulxin għandhom ikunu stabbiliti mill-
Istati Membri nfushom. Dawn għandhom 
ikunu aġġornati regolarment.

Or. de

Emenda 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
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 

2. Din il-lista għandha tiġi stabbilita u tista’ 
tiġi aġġornata regolarment mill-
Kummissjoni. Dawk il-miżuri, mfassla 
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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).

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). Fit-tfassil ta' din il-lista, il-
Kummissjoni għandha tqis il-pożizzjoni 
speċjali tan-netwerks ta' referenzi 
Ewropej kif imsemmi fl-Artikolu 15.

Or. nl

Emenda 466
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
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 u
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).

Or. nl

Ġustifikazzjoni

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.
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Emenda 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Stat Membru ma jistax jirrifjuta li 
jipprovdi kura u jrid ikopri l-ispiża sħiħa 
tat-trattament għal kwalunkwe pazjent 
f'sitwazzjoni ta' emerġenza fit-territorju 
tiegħu. 

Or. it

Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta' solidarjetà jimplika li l-pazjenti jridu jirċievu l-kura meħtieġa kollha meta 
jkunu f'sitwazzjoni ta' emerġenza.

Emenda 468
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafi 3 - 5

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

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jistipula sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għal ħlas lura mis-sistema tas-sigurtà 
soċjali tiegħu tal-ispiża ta’ kura fl-isptar 
mogħtija fi Stat Membru ieħor sakemm:

(a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll

(a) il-kura tas-saħħa ma tistax tingħata fi 
żmien bikri biżżejjed fit-territorji tiegħu, 
minħabba listi ta' stennija twal iżżejjed; 
jew

(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 

(aa) kura transkonfinali hija l-iktar 
metodu effiċjenti biex ikunu organizzati s-
servizzi tas-saħħa għall-popolazzjoni 
lokali, b'mod partikulari fir-reġjuni tal-
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jkun probabbli li jfixkel b’mod serju: fruntieri; jew
(i) il-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru; u/jew

(ab) il-każ jinvolvi kura ta' kundizzjonijiet 
rari; 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.

(ac) il-kura hija bbażata fuq kuntratti 
bejn assiguraturi tal-kura tas-saħħa u 
istituzzjonijiet tal-kura barra l-pajjiż.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.
5. L-Istat Membru għandu jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku kull tagħrif 
rilevanti dwar is-sistemi ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel introdotti 
skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3.

5. L-Istati Membri għandhom jadottaw id-
dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni li 
jistipulaw id-dettalji tal-paragrafu 3 (ab) u 
(ac) u għandhom jikkomunikawhom lill-
Kummissjoni. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

L-awtorizzazzjoni minn qabel għandha tkun ir-regola ġenerali. Madankollu, il-kura 
transkonfinali trid tkun kwistjoni ta' proċedura normali u faċli biex wieħed jirranġa li jmur 
għaliha fil-każ ta' listi ta' stennija twal iżżejjed ('dewmien mhux xieraq'), pazjenti fir-reġjuni 
tal-fruntieri, pazjenti b'mard rari ħafna u fejn il-kura hija pprovduta skont kuntratt.

Emenda 469
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jistipula sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 

imħassar
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qabel għal ħlas lura mis-sistema tas-
sigurtà soċjali tiegħu tal-ispiża ta’ kura fl-
isptar mogħtija fi Stat Membru ieħor meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:
(a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll
(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
(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.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 8(1).

Emenda 470
Anja Weisgerber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

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 mogħtija fi Stat Membru ieħor meta 

3. Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jistabbilixxi awtorizzazzjoni minn qabel 
bħala kundizzjoni għal ħlas lura tal-ispiża 
ta’ kura fl-isptar jew speċjalizzata, kif 
definiti minnu nnifsu skont paragrafu 1, 
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jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin: mogħtija fi Stat Membru ieħor.

(a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll
(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
(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

Or. de

Ġustifikazzjoni

Skont id-direttiva proposta, il-kura residenzjali tal-ħaddiema fi sptarijiet f'pajjiżi oħra tista' 
biss tkun suġġetta għal kundizzjoni ta' awtorizzazzjoni minn qabel jekk ikun ċar li jekk ma 
jsirx hekk, l-istruttura tal-kura tas-saħħa tal-Istat Membru nnifsu tkun imdgħajfa b'mod serju. 
Anke jekk ma jkunux ipprovduti dettalji bħal dawn, iridu jkunu l-Istati Membri li jiddeċiedu 
liema setturi tal-kura tas-saħħa li fihom huma jqisu li hu meħtieġ li jippjanaw il-bżonnijiet u 
kif se jagħtu garanzija ta' dan. 

Emenda 471
Richard Seeber

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jistipula sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 

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

awtorizzazzjoni minn qabel għal ħlas lura 
mis-sistema tas-sigurtà soċjali tiegħu tal-
ispiża ta’ kura fl-isptar u speċjalizzata 
mogħtija fi Stat Membru ieħor.

(a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll
(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
(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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.
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Emenda 472
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

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

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 u kura 
oħra speċjalizzata kif definiti minn kull 
Stat Membru individwali.

(a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll
(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
(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.

Or. en

Ġustifikazzjoni

This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
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proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Emenda 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

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

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jieħu r-responsabilità tal-ispiża ta’ kura fl-
isptar u għajnuna speċjalizzata (suġġetta 
għad-definizzjoni prevalenti fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni) skont paragrafu 
1 mogħtija fi Stat Membru ieħor, jekk tkun 
ingħatat awtorizzazzjoni min qabel. 

(a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll
(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
(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.

Or. es
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Ġustifikazzjoni

Awtorizzazzjoni minn qabel, għalkemm tista' tkun ipperċeptita mill-pubbliku bħala ostakolu 
tad-dritt tal-mobilità transkonfinali, fil-fatt toffri forma ta' garanzija.

Jekk ikun iċ-ċittadin individwali, pjuttost milli l-professjonist tas-saħħa li jiddeċiedi liema 
professjonisti se jipprovdu l-kura tas-saħħa meħtieġa, m'hemmx garanzija li l-kura se tkun 
tal-kwalità u tal-istandards ta' sikurezza meħtieġa. Id-deċiżjonijiet iridu jibqgħu f'idejn il-
professjonisti tas-saħħa sabiex ikun evitat trattament mhux meħtieġ.

Emenda 474
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

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

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 
mogħtija fi Stat Membru ieħor.

a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll
(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
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 
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kkonċernat

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Id-deċiżjonijiet dwar il-kura tas-saħħa għandhom jittieħdu mill-Istat Membru. Dan għandu 
japplika wkoll għal deċijonijiet possibli dwar is-sistema ta' awtorizzazzjoni minn qabel.

Emenda 475
Niels Busk

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

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

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 
mogħtija fi Stat Membru ieħor.

a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll
(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
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 
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kkonċernat

Or. da

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri nfushom għandhom ikunu kapaċi jistabbilixxu kriterji għall-awtorizzazzjoni 
minn qabel u raġunijiet possibbli għar-rifjut ta' awtorizzazzjoni bħal din sakemm il-pazjent 
jingħata trattament f'perjodu ta' żmien medikament ġustifikabbli. 

Emenda 476
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 u 3 a (ġodda)

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

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jagħti l-ħlas lura tal-ispiża ta’ kura fl-
isptar u speċjalizzata hekk kif definiti mill-
Istat Membru ta' affiljazzjoni skont il-
Paragrafu 1 mogħtija fi Stat Membru 
ieħor bil-kundizzjoni ta' awtorizzazzjoni 
minn qabel. L-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni għandu jispeċifika minn 
qabel u b'mod trasparenti, il-kriterji għaċ-
ċaħda tal-awtorizzazzjoni minn qabel 
relatata mar-raġunijiet primarji ta’ 
interess ġenerali. L-awtorizzazzjoni minn 
qabel tista' tkun irrifjutata għal raġunijiet 
li jinkludu dawn li ġejjin:

(a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll

L-assiguratur jew il-kummissarju 
m'għandux provi li hemm ħtieġa klinika 
għat-trattament;

(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:

(ii) L-assiguratur jew il-kummissarju jkun 
iddetermina li l-pazjent mhuwiex intitolat 
għat-trattament inkwistjoni; 

(i) il-bilanċ finanzjarju tas-sistema tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru; u/jew (iii) L-assiguratur jew il-kummissarju jqis 

li jkun hemm riskju kliniku għall-pazjent 
jew għas-saħħa pubblika b'mod ġenerali 
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jekk dan isiefer barra l-pajjiż, jew li l-
arranġamenti għall-kura ta' wara t-
trattament jew ta' segwitu li hemm 
stabbiliti mhumiex adegwati għat-
trattament inkwistjoni;

(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

Fejn l-assiguratur jew il-kummissarju 
għandhom provi li juru li l-fornitur li l-
pazjent jixtieq jivvjaġġa s'għandu sabiex 
jirċievi t-trattament huwa negliġenti jew 
qarrieqi. 

3a. L-Istati Membri jistgħu wkoll jiċħdu 
talbiet f'każijiet fejn il-pazjenti jistgħu 
jirċievu trattament mingħar dewmien 
żejjed fl-Istat Membru ta' affiljazzjoni u 
fejn hemm provi li l-mobilità tal-pazjenti 
tagħmel ħsara, jew hemm probabbiltà li 
tagħmel ħsara, lill-provvediment ta' ċerti 
trattamenti fil-livell nazzjonali jew lokali. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Din l-emenda tfittex li tipprovdi ċarezza dwar meta tista’ tiġi applikata l-awtorizzazzjoni minn 
qabel għal applikazzjonijiet għal trattament fi Stat Membru ieħor u ċarezza dwar ir-raġunijiet 
għalfejn tkun ġiet miċħuda l-awtorizzazzjoni minn qabel.

Emenda 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

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’ 
jirrikjedi awtorizzazzjoni minn qabel għal 
ħlas lura mis-sistema tas-sigurtà soċjali 
tiegħu tal-ispiża ta’ kura fl-isptar u 
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mogħtija fi Stat Membru ieħor meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet li ġejjin:

speċjalizzata mogħtija fi Stat Membru 
ieħor:

(a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll
(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

(a) biex iħares 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.

(b) biex iħares l-ippjanar u r-
razzjonalizzazzjoni mwettqa fis-settur tal-
kura tas-saħħa sabiex jibqa' jkun hemm 
aċċess universali, kura li tintlaħaq mill-
but ta' kulħadd u aċċessibilità territorjali 
ndaqs, sabiex ikunu kkontrollati l-ispejjeż 
u biex tkun evitata kull ħela sinifikanti ta' 
riżorsi finanzjarji, tekniċi u umani.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li sistema ta' awtorizzazzjoni minn qabel bl-għan li l-pazjenti 
jkollhom garanzija tal-koperatura finanzjarja tat-trattament li rċevew fi Stat Membru ieħor 
tista' tibqa' fis-seħħ, mingħajr distinzjoni bejn it-tipi ta' kura ta' saħħa kkonċernati. Sistema 
ta' awtorizzazzjoni minn qabel għal dan il-għan tissemma fir-Regolamenti 1408/71 u 
883/2004. Għalhekk it-test 'jistipula sistema ta’ awtorizzazzjoni minn qabel' mhux korrett. Din 
l-emenda tikkopja t-test użat fil-każistika tal-ECJ.

Emenda 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni jista’ 
jistipula sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 

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

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

a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll

a) li kieku l-kura tas-saħħa ingħatat fit-
territorji tiegħu, din kienet tinġarr mis-
sistema tas-sigurtà soċjali tal-Istat 
Membru; kif ukoll

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, jew li jkun probabbli li 
jfixkel:

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

Or. da

Emenda 479
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 – punt (ba) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(ba) fejn huwa meqjus xieraq sabiex ikun 
evitat it-tixrid ta' batterji reżistenti għal 
diversi mediċini. 

Or. sv
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Emenda 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-ebda dispożizzjoni f'din id-Direttiva 
ma tirrikjedi lill-fornituri u/jew lis-sistemi 
tal-kura tas-saħħa li jaċċettaw trattament 
ippjanat jew li jagħtu prijorità lill-pazjenti 
minn Stati Membri oħra għad-detriment 
ta' pazjenti oħra bi bżonnijiet ta' saħħa 
simili, pereżempju permezz ta' żieda fiż-
żmien ta’ stennija għat-trattament.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-użu tal-kura tas-saħħa f'pajjiżi oħra minn pazjenti individwali jista' mhux biss jaffettwa l-
ippjanar, l-organizzazzjoni u s-sostenibilità finanzjarja tas-sistemi tal-kura tas-saħħa fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni, iżda wkoll dawk fl-Istat Membri tat-trattament, fejn l-Istati Membri 
għandhom ikunu jistgħu jieħdu miżuri sabiex jiggarantixxu li d-dħul ta' pazjenti minn Stati 
Membri oħra ma jkunx ta' detriment għal pazjenti oħrajn. 

Emenda 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-awtorizzazzjoni bil-quddiem fi 
kwalunkwe kas għandha tingħata meta l-
pazjent jeħtieġ trattament mediku li 
normalment ikun kopert mis-sistema tas-
sigurtà soċjali tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni u t-trattament ma jistax ikun 
ipprovdut mill-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni, fi żmien li huwa ġustifikabbli 
f'termini mediċi, kif stabbilit mir-
Regolament 1408/71 u mir-Regolament 
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883/2004. 

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li hawnhekk wieħed jieħu nota tal-limiti tal-kamp ta' applikazzjoni ta' dan l-
artikolu li jirriżultaw mill-applikazzjoni tar-regolamenti 1408/71 u 883/2004.

Emenda 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Ir-rekwiżit ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandu jiġi limitat għal dak li huwa 
meħtieġ u proporzjonali sabiex l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni jkun jista' 
jorganizza u joffri kura tas-saħħa sikura 
u ta' kwalità għolja fit-territorju tiegħu 
skont il-prinċipji tal-aċċess universali, tas-
solidarjetà, ta' kura li tintlaħaq mill-but 
ta' kulħadd, tal-aċċessibilità territorjali 
ndaqs u tal-kontroll demokratiku, u 
m'għandux jikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li jkun żgurat li sistema ta' awtorizzazzjoni minn qabel bl-għan li l-pazjenti 
jkollhom garanzija tal-koperatura finanzjarja tat-trattament li rċevew fi Stat Membru ieħor 
tista' tibqa' fis-seħħ, mingħajr distinzjoni bejn it-tipi ta' kura ta' saħħa kkonċernati. Sistema 
ta' awtorizzazzjoni minn qabel għal dan il-għan tissemma fir-Regolamenti 1408/71 u 
883/2004. Għalhekk it-test 'jistipula sistema ta’ awtorizzazzjoni minn qabel' mhux korrett. Din 
l-emenda tikkopja t-test użat fil-każistika tal-ECJ.
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Emenda 483
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel m'għandhiex tikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

It-termini' meħtieġ' u 'proporzjonali' mhumiex legalment ċari, u jistgħu jwasslu, 
potenzjalment, għal iktar kawżi fl-ECJ. 

Emenda 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel m'għandhiex tikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. da
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Emenda 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali, u 
m'għandhiex tikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. es

Ġustifikazzjoni

L-għan ta' din l-emenda huwa li jiżgura l-konsistenza mal-emenda preċedenti għall-istess 
paragrafu.

Emenda 486
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali u 
m'għandhiex tikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. sv
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Emenda 487
Niels Busk

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali u
m'għandhiex tikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. da

Emenda 488
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel imsemmija fil-paragrafu 1 għandha 
tiġi limitata għal dak li huwa meħtieġ u 
proporzjonali sabiex jiġi evitat impatt tali, 
u m'għandhiex tikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. nl

Ġustifikazzjoni

Ara l-ġustifikazzjoni għall-emenda għall-Artikolu 8(1).
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Emenda 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tapplika mingħajr 
preġudizzju għall-Artikolu 3(2) u għandha 
tiġi limitata għal dak li huwa meħtieġ u 
proporzjonali sabiex jiġi evitat impatt tali, 
u m'għandhiex tikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. nl

Emenda 490
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, għandha tkun ibbażata 
fuq kriterji ġusti, ċari u trasparenti u 
m'għandhiex tikkostitwixxi mezz ta' 
diskriminazzjoni arbitrarja.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Jekk l-Istati Membri jagħżlu li jintroduċu l-awtorizzazzjoni minn qabel, din għandha tkun 
ibbażata fuq kriterji ġusti, ċari u trasparenti. Is-sistema li tirriżulta għandha tkun funzjonali u 
rapida u m'għandhiex twassal għal ħinijiet ta' stennija insostenibbli għall-pazjenti (dewmien 
mhux xieraq).
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Emenda 491
Bill Newton Dunn

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja. Din id-Direttiva tassumi favur 
id-dritt tal-pazjent li jagħżel kura tas-
saħħa transkonfinali. Il-ħtieġa ta' 
awtorizzazzjoni minn qabel hija l-
eċċezzjoni, mhux ir-regola. Pazjenti li 
jkunu qed jikkunsidraw kura tas-saħħa 
transkonfinali għandhom jgħarrfu b’dan 
lill-korp nazzjonali tagħhom tal-kura tas-
saħħa għax jista’ jagħti l-każ li jkunu qed 
joperaw xi restrizzjonijiet. Hemm 
improbabilità qawwija li każijiet 
individwali jew numri żgħar ta’ pazjenti li 
jkunu qed ifittxu kura tas-saħħa 
transkonfinali jistgħu jheddu l-
funzjonament xieraq tal-iskema 
nazzjonali tal-kura tas-saħħa jew il-
finanzjament tagħha. L-Istati Membri 
jridu jagħmlu disponibbli għall-pubbliku 
l-kriterji tagħhom għall-ħtieġa ta’ 
awtorizzazzjoni minn qabel u jiddistingwu 
b’mod ċar bejn fatturi mediċi, 
amministrattivi u finanzjarji.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Emendi preċedenti tal-abbozz tad-Direttiva dwar awtorizzazzjoni minn qabel kienu 
jirrigwardaw fejn l-istat li jintervjeni biss jekk ikunu mhedda interessi strateġiċi, u mhux fuq 
bażi ta’ każ każ.   Barra minn hekk, peress li l-ħlas lura huwa limitat għall-ispejjeż ta’ 
trattament li jkun approvat mill-istat, l-awtorizzazzjoni minn qabel fuq bażi ta’ rutina tkun piż 
żejjed u bla bżonn fuq ir-riżorsi, barra milli tkun ukoll potenzjalment ta' ħsara għall-pazjenti. 
Fl-interess taċ-ċarezza għall-pazjenti din l-emenda tistipula standard minimu ċar konsistenti 
mas-salvagwardji ewlenin għall-Istati Membri.
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Emenda 492
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja.

4. Is-sistema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel għandha tiġi limitata għal dak li 
huwa meħtieġ u proporzjonali sabiex jiġi 
evitat impatt tali, u m'għandhiex 
tikkostitwixxi mezz ta' diskriminazzjoni 
arbitrarja jew ostaklu għal-libertà tal-
moviment ta' persuni. Suġġett għall-
proċeduri ta’ riferiment fl-Istat Membru 
ta’ affiljazzjoni, il-pazjenti milquta minn 
mard rari għandhom ikollhom id-dritt li 
jagħżlu fejn iridu jieħdu l-kura tas-saħħa 
mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel.

Or. en

Emenda 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Fejn l-awtorizzazzjoni minn qabel 
tkun ġiet mitluba u mogħtija, l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni għandu jiżgura li 
l-pazjent ikun mistenni li jħallas biss bil-
quddiem dawk l-ispejjeż li kien ikun 
mistenni li jħallas b’dan il-mod li kieku l-
kura tiegħu kienet ipprovduta fis-sistema 
tas-saħħa tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni tiegħu. L-Istati Membri 
għandhom ifittxu li jittrasferixxu fondi 
direttament bejn dawk li qed jiffinanzjaw 
il-kura u l-provvedituri tal-kura għal 
kwalunkwe spejjeż oħra.
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Or. en

Emenda 494
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Is-sistemi ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel minn qabel, u kwalunkwe 
restrizzjoni fuq id-drittijiet tal-pazjenti 
għal-kura tas-saħħa transkonfinali, ma 
jistgħux ikunu ġenerali iżda jridu, f’kull 
każ individwali, japplikaw metodi ta’ 
trattament speċifikati.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Sabiex tkun iffaċilitata d-definizzjoni ta’ liema awtorizzazzjonijiet minn qabel huma 
konsistenti mal-Artikolu 8.3b, huwa importanti li jkun speċifikat liema huma l-metodi ta’ 
trattament li għalihom hija meħtieġa l-awtorizzazzjoni minn qabel. Din il-ħaġa żżid iċ-
ċertezza legali u tnaqqas l-iskop għall-interpretazzjonijiet ħżiena. Huma prinċipalment l-Istati 
Membri li jgawdu minn din il-ħaġa peress li b’hekk huma jevitaw proċeduri legali ġejjiena u 
huma kapaċi jipprovdu liċ-ċittadini tagħhom tagħrif aktar ċar.

Emenda 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istat Membru għandu jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku kull tagħrif 
rilevanti dwar is-sistemi ta' awtorizzazzjoni 
minn qabel introdotti skond id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3. 

5. L-Istat Membru ta' affiljazzjoni għandu 
jagħmel disponibbli għall-pubbliku l-lista 
tal-isptarijiet u tas-servizzi ta' kura tas-
saħħa speċjalizzati, kif ukoll kull tagħrif 
rilevanti dwar is-sistemi ta' awtorizzazzjoni 
minn qabel introdotti skond id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3. 
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Or. es

Emenda 496
Marianne Thyssen

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istat Membru għandu jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku kull tagħrif 
rilevanti dwar is-sistemi ta' awtorizzazzjoni 
minn qabel introdotti skond id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 3. 

5. L-Istat Membru għandu jagħmel 
disponibbli għall-pubbliku kull tagħrif 
rilevanti dwar is-sistemi ta' awtorizzazzjoni 
minn qabel introdotti skond id-
dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1. 

Or. nl

Ġustifikazzjoni

 Ara l- għall-emenda għall-Artikolu 8(1). 

Emenda 497
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(5a) Jekk il-liġi nazzjonali tal-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni tabbina l-
finanzjament tal-kura tas-saħħa ma’ 
pazjenti assigurati li jużaw kura tas-saħħa 
fil-lokalità tal-provveditur tal-kura tas-
saħħa li hu ffinanzjat b’mod pubbliku, l-
Istat Membru ta' affiljazzjoni għandu 
jkun obbligat li jħallas lura biss l-ispejjeż 
tal-kura li tkun ġiet ipprovduta fl-Istat 
Membru ta' trattament li l-pazjent ikun 
uża taħt l-istess kundizzjonijiet bħall-
persuni assigurati fl-Istat Membru ta’ 
trattament.
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Or. hu

Ġustifikazzjoni  

Il-persuni assigurati li jużaw kura tas-saħħa fi Stati Membri oħra jistgħu jippretendu ħlas 
għall-kura pprovduta minn operatur privat fl-Istat Membru ta' trattament mill-Istat Membru 
ta' affiljazzjoni, anke jekk ma jkunux intitolati li jippretendu ħlas għal kura bħal din fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni.

Emenda 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fi Stati Membri li għandhom sistema 
ta’ kura tas-saħħa pubblika universali, il-
libertà tal-għażla ta’ pazjenti li jkunu 
jixtiequ jużaw dik is-sistema għandha 
tkun regolata mill-qafas leġiżlattiv u 
proċedurali tal-Istat Membru ta' 
trattament, minħabba l-ħtieġa li jkun 
żgurat li ma jkun hemm l-ebda 
diskriminazzjoni pożittiva favur pazjenti 
minn Stati Membri oħra. 

Or. es

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti kollha li jkunu qed jirċievu trattament fl-istess Stat Membru għandhom ikunu 
regolati mill-istess drittijiet u qafas legali. 
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Emenda 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Fir-rigward ta’ kwalunkwe talba 
għall-awtorizzazzjoni magħmula minn 
persuna assigurata bil-għan li tirċievi 
kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, l-
Istat Membru ta' affiljazzjoni għandu 
jiżgura jekk il-kundizzjonijiet stabbiliti 
mir-Regolament (KE) Nru 883/2004 
kinux issodisfati u, jekk iva, għandu 
jagħti awtorizzazzjoni minn qabel skont 
dak ir-Regolament.

Or. es

Ġustifikazzjoni 

Paragrafu ġdid nru 5, skont l-emenda li tħassar il-paragrafu 2 ta’ dan l-artikolu. Il-proposta 
għal direttiva hija f’konflitt mar-regolament eżistenti dwar il-koordinament tas-sistemi ta' 
sigurtà soċjali. L-irduppjar tad-direttiva u r-regolamenti bejniethom għandu l-effett li joħloq 
żewġ sistemi paralleli għall-kura tas-saħħa transkonfinali, li minnhom il-pazjenti jistgħu 
jagħżlu jew waħda jew l-oħra. B’hekk il-proposta tiġġenera inċertezza legali. 

Emenda 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. L-Istati Membri għandhom 
jispeċifikaw minn qabel u b'mod 
trasparenti l-kriterji għaċ-ċaħda ta’ l-
awtorizzazzjoni minn qabel fil-kuntest tal-
kunsiderazzjonijiet l-aktar urġenti ta’ 
interess ġenerali.

Or. es
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Ġustifikazzjoni 

Il-proposta għal direttiva tista’ toħloq sitwazzjonijiet ta’ trattament li ma jkunx ekwu bejn 
pazjent u ieħor. Xi Stati Membri organizzaw is-servizzi tas-saħħa tagħhom b’tali mod li ma 
jagħrfux id-dritt ta' ħlas lura għal kura tas-saħħa li tista' tiġi pprogrammata barra minn dawk 
is-servizzi. Li dan id-dritt jiddaħħal għal minoranza jista’ joħloq inugwaljanzi li jaffettwaw il-
maġġoranza l-kbira tal-pazjenti. Li jkun estiż għall-pazjenti kollha jkun ifisser li s-sistemi tas-
saħħa ta’ xi Stati Membri jkollhom jiġu organizzati mill-ġdida fuq sisien differenti ħafna minn 
dawk li kkaratterizzawhom storikament. Qed nitkellmu minn xi ħaġa li hija kompetenza 
esklussiva tal-Istati Membri. 

Emenda 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 c (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5c. Fi kwalunkwe ċirkustanza, l-Istat 
Membru jista' jirrifjuta li jagħti 
awtorizzazzjoni minn qabel jekk l-istess 
trattament jista' jingħata fit-territorju 
tiegħu stess sa mhux aktar tard minn 
perjodu ta’ żmien li jkun medikament 
ġustifikabbli u filwaqt li jqis l-istat 
eżistenti tas-saħħa tal-persuna 
kkonċernata u l-iżvilupp probabbli tal-
marda ta’ dik il-persuna. 

Or. es

Ġustifikazzjoni 

Paragrafu ġdid nru 7 li jqis it-tħassir tal-paragrafu 2. Huwa propost li l-awtoritjiet nazzjonali 
tas-saħħa għandhom ikunu responsabbli (permezz tal-awtorizzazzjoni minn qabel) li jiżguraw 
li l-kura tas-saħħa tkun ipprovduta lill-pubbliku minn professjonisti tas-saħħa u f'faċilitajiet li 
jissodisfaw standards xierqa ta' kwalità u sikurezza. Id-deċiżjonijiet dwar trattament fi Stati 
Membri oħra għandhom jibqgħu f’idejn il-professjonisti tas-saħħa tas-settur pubbliku sabiex 
ikun evitat it-trattament bla bżonn.
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Emenda 502
Holger Krahmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Is-sistema ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel m'għandhiex tapplika f'każijiet ta' 
mard akut u emerġenzi fejn hija meħtieġa 
l-azzjoni fil-pront. Flimkien ma' dan, ir-
rekwiżit tal-awtorizzazzjoni minn qabel 
għandu jitneħħa fil-każ ta' trasferiment 
minn sptar wieħed għal sptar ieħor fi Stat 
Membru differenti.

Or. de

Ġustifikazzjoni 

L-awtorizzazzjoni minn qabel mhijiex fattibbli f'każijiet akuti. L-emerġenzi jridu jkunu ttrattati 
għalihom, peress li l-awtorizzazzjoni minn qabel ma tistax tinkiseb f'dawn il-każijiet. Bl-istess 
mod, fil-każ ta' pazjenti miżmuma l-isptar mhux is-soltu jkun possibbli li wieħed jistenna biex 
l-ispejjeż ikunu assunti.

Emenda 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istat Membru ta' trattament jista' 
jieħu miżuri xierqa biex jindirizza l-fluss 
tal-pazjenti li jkunu dħelin u sabiex ma 
jħallix li dan ifixkel, jew li jkun probabbli 
li jfixkel l-ippjanar u r-razzjonalizzazzjoni 
mwettqa fis-settur tal-isptarijiet biex tkun 
evitata l-kapaċità żejda fl-isptarijiet, l-
iżbilanċ fil-provvista tal-kura fl-isptarijiet 
u l-ħela loġistika u finanzjarja, iż-żamma 
kif inhu ta' servizz mediku u tal-isptar 
ibbilanċjat miftuħ għal kulħadd, jew iż-
żamma kif inhi tal-kapaċità ta’ kura jew 
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kompetenza medika fit-territorji tal-Istat 
Membru kkonċernat. 
L-Istat Membru ta' trattament m'għandux 
jiddiskrimina fuq il-bażi tan-nazzjonalità 
u għandu jiżgura li l-miżuri li jirrestrinġu 
l-moviment ħieles għandhom ikunu 
limitati għal dak li huwa meħtieġ u 
proporzjonat. 
L-Istat Membru ta' trattament għandu 
jgħarraf lill-Kummissjoni bil-miżuri.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-Artikolu 5 ta’ din id-Direttiva jistabbilixxi r-responsabilitajiet tal-Istati Membri ta’ 
trattament fil-każ ta’ kura tas-saħħa transkonfinali. Billi l-mezz li bih ikunu kkontrollati l-
flussi tal-pazjenti mill-Istati Membri ta’ affiljazzjoni huwa kopert banda oħra (fl-artikolu 8), 
din id-direttiva tibqa’ madankollu siekta dwar il-possibilitajiet li Stati Membri ta’ trattament 
jikkontrollaw flussi gbar ta' pazjenti deħlin, li jistgħu jaffetwwaw is-sistema tal-kura tas-
saħħa tagħhom u l-possibilitajiet li jwettqu r-responsabilitajiet tagħhom fil-qasam tal-kura 
tas-saħħa.

Emenda 504
Jules Maaten

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Pazjenti li jkollhom mard rari 
m’għandhomx ikunu suġġetti għall-
awtorizzazzjoni minn qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

F’kuntest ta’ skarsezza globali ta’ għerf u kompetenza esperta f’livell nazzjonali, il-pazjenti li 
huma affettwati minn mard rari, kemm dak li tkun saret dijanjosi tiegħu u kemm dak li ma 
tkunx saret dijanjosi tiegħu, għandu jkun magħruf lilhom id-dritt li jagħżlu minn fejn jixtru l-
kura tas-saħħa, mingħajr awtorizzazzjoni minn qabel. Għandu jkun magħruf lilhom id-dritt li 
l-kura tagħhom, li ta’ spiss tkun tiswa ħafna, tkun imħallsa kollha b’mod dirett mill-pajjiż ta’ 
oriġini lill-pajjiż tal-għoti tal-kura (mingħajr ma jkollhom iħallsu bil-quddiem), anke u 
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speċjalment meta l-kura li jeħtieġu ma tkunx teżisti fil-pajjiż tagħhom ta’ affiljazzjoni, peress 
li din spiss hija r-raġuni li għaliha jeħtieġu li jsiefru.

Emenda 505
Jules Maaten

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 – paragrafu 5 b (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5b. Pazjenti li jinstabu fuq lista tal-
istennija għal trattament mediku fl-Istat 
Membru ta’ affiljazzjoni u jinsabu fi 
bżonn urġenti tal-kura m’għandhomx 
ikunu suġġetti għall-awtorizzazzjoni minn 
qabel. 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Pazjenti li jinsabu fuq lista tal-istennija f'pajjiżhom u jinsabu fi bżonn urġenti tal-kura 
għandhom jingħataw is-setgħa li jfittxu trattament f'waqtu fi Stat Membru ieħor mingħajr ma 
jkunu suġġetti għal awtorizzazzjoni minn qabel. Għandu jkun dejjem magħruf lilhom id-dritt 
li l-kura tagħhom, li spiss tiswa ħafna, tkun imħallsa kollha b’mod dirett mill-pajjiż ta’ oriġini 
lill-pajjiż tal-għoti tal-kura (mingħajr ma jkollhom iħallsu bil-quddiem).

Emenda 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Kura speċjalizzata fi sptarijiet li 

jikkostitwixxu ċentri ta’ eċċellenza
1. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri 
għandhom jinkoraġġixxu lill-isptarijiet li 
jikkostitwixxu ċentri ta’ eċċellenza biex 
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jikkoordinaw l-attivitajiet tagħhom, mhux 
l-anqas bil-għan li tkun stabbilita bażi ta’ 
data għall-pazjenti li tkun tagħti tagħrif 
tagħrif dwar id-disponibilità tat-
trattament f’dawk l-isptarijiet, u 
għandhom jgħinu biex jiġu stabbiliti n-
netwerks meħtieġa għall-interkambju 
professjonali, l-iskambju ta’ tagħrif, l-użu 
b’sistema ta’ rotazzjoni ta’ apparat 
teknoloġikament avanzat, u l-iskambju ta' 
prattika tajba rigward it-trattament ta’ 
pazjenti. 
2. L-Istati Membri għandhom jaħtru 
korpi nazzjonali li jkunu mitluba li 
jevalwaw il-karatteristiċi tal-mard tal-
pazjenti u l-ħtieġa ta' kura speċjalizzata u 
li jikkompilaw listi ta’ awtorizzazzjoni 
minn qabel għall-għanijiet ta’ trattament 
f’ċentri ta’ eċċellenza fi Stat Membru li 
ma jkunx il-pajjiż ta’ residenza tal-
pazjent. Il-korpi nazzjonali għandhom 
jaħdmu f’koordinazzjoni mill-qrib mal-
korpi reġjonali u lokali ta’ pariġġhom li 
jista’ jkun hemm jeżistu. L-Istat Membru 
fejn ikun jinsab iċ-ċentru kkonċernat 
għandu minn dak iż-żmien ‘il quddiem 
jipprovdi l-fondi meħtieġa biex jitħallas it-
trattament li għalih tkun ġiet akkwistata 
awtorizzazzjoni minn qabel.

Or. it

Ġustifikazzjoni 

Għandhom ikunu utilizzati r-regolamentazzjoni u l-inkuraġġiment sabiex ikunu stabbiliti 
sptarijiet li jikkostitwixxu ċentri ta’ eċċellenza u biex ikunu kkoordinati l-attivitajiet tagħhom.
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Emenda 507
Jules Maaten

Proposta għal direttiva
Artikolu 8 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

Artikolu 8a
Ombudsman Ewropew

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

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Il-pazjenti għandhom ikunu intitolati li jkollhom il-vuċi tagħhom mismugħa f’livell ta’ UE 
meta jkollhom ilmenti dwar kwistjonijiet importanti bħal m’huma l-awtorizzazzjoni minn 
qabel, il-kwalità tat-trattament u l-pagamenti.

Emenda 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 9

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-proċeduri amministrattivi dwar 
l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor li għandu x’jaqsam ma' kull 
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
Artikolu 8(3), ħlas lura ta' spejjeż ta' kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor u 
kundizzjonijiet u formalitajiet oħrajn 
imsemmija fl-Artikolu 6(3), huma msejsa 
fuq kriterji oġġettivi, mhux diskriminatorji 
li huma ppubblikat minn qabel, u li huma 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet. Fi kwalunkwe każ, persuna 
assigurata għandha tingħata dejjem l-

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-proċeduri amministrattivi dwar 
l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor li għandu x’jaqsam ma' kull 
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
Artikolu 8(2), ħlas lura ta' spejjeż ta' kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor u 
kundizzjonijiet u formalitajiet oħrajn 
imsemmija fl-Artikolu 6(3), huma msejsa 
fuq kriterji oġġettivi, mhux diskriminatorji 
li huma ppubblikat minn qabel, u li huma 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet. 
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awtorizzazzjoni skond ir-Regolamenti 
dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali 
msemmija fl-Artikolu 3.1 f) dejjem meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 22.1 c) u l-Artikolu 22.2 tar-
Regolament 1408/71.
2. Sistemi proċedurali tali għandhom ikunu 
aċċessibbli faċilment u kapaċi fl-iżgurar li 
t-talbiet jiġu trattati b’oġġettività u 
imparzjalità fil-limiti ta’ żmien stipulati u li 
jsiru pubbliċi minn qabel mill-Istati 
Membri.  

2. Sistemi proċedurali tali għandhom ikunu 
aċċessibbli faċilment u kapaċi fl-iżgurar li 
t-talbiet jiġu trattati b’oġġettività u 
imparzjalità fil-limiti ta’ żmien stipulati u li 
jsiru pubbliċi minn qabel mill-Istati 
Membri. 

3. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw 
minn qabel u b'mod trasparenti l-kriterji 
għaċ-ċaħda ta’ l-awtorizzazzjoni minn 
qabel imsemmija fl-Artikolu 8(3).

3. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw 
minn qabel u b'mod trasparenti l-kriterji 
għaċ-ċaħda ta’ l-awtorizzazzjoni minn 
qabel imsemmija fl-Artikolu 8(2).

4. L-Istati Membri, waqt li jistipulaw il-
limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, għandhom iqisu:

4. L-Istati Membri, waqt li jkunu jistipulaw 
il-limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, u meta jkunu qed 
jikkunsidraw dawn it-talbiet, għandhom 
iqisu:

(a) il-kundizzjoni medika speċifika, (a) il-kundizzjoni medika speċifika,
(b) il-grad ta’ uġigħ tal-pazjent, (b) il-grad ta’ uġigħ tal-pazjent,  

(c) in-natura tad-diżabbiltà tal-pazjent, u  (c) in-natura tad-diżabbiltà tal-pazjent, u  
(d) l-abbiltà tal-pazjent li jwettaq attività 
professjonali.

(d) l-abbiltà tal-pazjent li jwettaq attività 
professjonali.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull deċiżjoni amministrattiva dwar l-użu 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
hija soġġetta għal reviżjoni amministrattiva 
u anke kapaċi li tiġi kkontestata fi 
proċedimenti ġudizzjarji, li jinkludu d-
dispożizzjoni għal miżuri interim.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull deċiżjoni amministrattiva jew medika 
dwar l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor hija soġġetta għal reviżjoni 
amministrattiva, possibilment ibbażata fuq 
opinjoni medika, u anke kapaċi li tiġi 
kkontestata fi proċedimenti ġudizzjarji, li 
jinkludu d-dispożizzjoni għal miżuri 
interim.

Or. fr

Ġustifikazzjoni 

Il-prinċipju tal-primat tar-Regolament 1408/71 huwa ddikjarat fl-Artikolu 8(3). Għandu jkun 
żgurat li dan l-artikolu jkun konsistenti mal-emendi tal-Artikolu 8.
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Għandhom ikunu speċifikati d-dokumenti li fuqhom tista' tkun ibbażata reviżjoni 
amministrattiva.

Emenda 509
Gyula Hegyi

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(1) L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
għandu jiżgura li l-proċeduri 
amministrattivi dwar l-użu tal-kura tas-
saħħa fi Stat Membru ieħor li għandu 
x’jaqsam ma' kull awtorizzazzjoni minn 
qabel imsemmija fl-Artikolu 8(3), ħlas 
lura ta' spejjeż ta' kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor u kundizzjonijiet u 
formalitajiet oħrajn imsemmija fl-
Artikolu 6(3), huma msejsa fuq kriterji 
oġġettivi, mhux diskriminatorji li huma 
ppubblikat minn qabel, u li huma 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet. Fi kwalunkwe każ, persuna 
assigurata għandha tingħata dejjem l-
awtorizzazzjoni skond ir-Regolamenti 
dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali 
msemmija fl-Artikolu 3.1 f) dejjem meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 22.1 c) u l-Artikolu 22.2 tar-
Regolament 1408/71.

imħassar

Or. hu

Ġustifikazzjoni 

Aħna nqisu din il-kwistjoni tal-projbizzjoni tar-rifjut ta’ applikazzjonijiet għall-
awtorizzazzjoni bħala waħda regolata b'mod adegwar mill-Artikoli msemmija tar-Regolament 
(KE) Nru 1408/71; li jitniżżlu hawnhekk fid-dettal huwa żejjed u bla bżonn u fil-fatt iżid l-
inċertezza li teżisti madwar żewġ proċeduri ta’ awtorizzazzjoni separati li l-Kummissjoni 
għandha l-ħsieb li ddaħħal (abbozz ta’ direttiva u regolamenti dwar il-koordinament tas-
sigurtà soċjali).  L-Artikolu 3 għandu jiddetermina r-relazzjoni ta’ bejn iż-żewġ strumenti.
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Emenda 510
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-proċeduri amministrattivi dwar 
l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor li għandu x’jaqsam ma' kull 
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
Artikolu 8(3), ħlas lura ta' spejjeż ta' kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor u 
kundizzjonijiet u formalitajiet oħrajn 
imsemmija fl-Artikolu 6(3), huma msejsa 
fuq kriterji oġġettivi, mhux diskriminatorji 
li huma ppubblikat minn qabel, u li huma 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet. Fi kwalunkwe każ, persuna 
assigurata għandha tingħata dejjem l-
awtorizzazzjoni skond ir-Regolamenti 
dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali 
msemmija fl-Artikolu 3.1 f) dejjem meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 22.1 c) u l-Artikolu 22.2 tar-
Regolament 1408/71.

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-proċeduri amministrattivi dwar 
l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor li għandu x’jaqsam ma' kull 
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
Artikolu 22(1)(c) u l-Artikolu 22(2) tar-
Regolament 1408/71, il-kopertura tal-
ispejjeż ta' kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor u kundizzjonijiet u formalitajiet 
oħrajn imsemmija fl-Artikolu 6(1), huma 
msejsa fuq kriterji oġġettivi, mhux 
diskriminatorji. Fi kwalunkwe każ, persuna 
assigurata għandha tingħata dejjem l-
awtorizzazzjoni skond ir-Regolamenti 
dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali 
msemmija fl-Artikolu 3.1 f) dejjem meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 22.1 c) u l-Artikolu 22.2 tar-
Regolament 1408/71.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skont l-Artikolu 152 tat-Trattat KE, hija l-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri li 
jiddeċiedu kif jorganizzaw u jiffinanzjaw is-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħhom, u dan jinkludi 
l-kompetenza tagħhom li jwaqqfu skemi ta' awtorizzazzjoni minn qabel għall-kura fl-isptar 
barra mill-pajjiż, filwaqt li tkun irrispettata l-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 
Hawnhekk ukoll, il-proposta tal-Kummissjoni dwar skemi ta’ awtorizzazzjoni minn qabel 
tmur lil hinn sew mill-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u jeħtieġ li titwarrab ukoll.
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Emenda 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-proċeduri amministrattivi dwar 
l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor li għandu x’jaqsam ma' kull 
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
Artikolu 8(3), ħlas lura ta' spejjeż ta' kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor u 
kundizzjonijiet u formalitajiet oħrajn 
imsemmija fl-Artikolu 6(3), huma msejsa 
fuq kriterji oġġettivi, mhux diskriminatorji 
li huma ppubblikat minn qabel, u li huma 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet. Fi kwalunkwe każ, persuna 
assigurata għandha tingħata dejjem l-
awtorizzazzjoni skond ir-Regolamenti 
dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali 
msemmija fl-Artikolu 3.1 f) dejjem meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 22.1 c) u l-Artikolu 22.2 tar-
Regolament 1408/71.

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-proċeduri amministrattivi dwar 
l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor li għandu x’jaqsam ma' kull 
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
Artikolu 8(2) u l-issodisfar tal-ħlas ta' 
spejjeż ta' kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor, huma msejsa fuq kriterji oġġettivi, 
mhux diskriminatorji li huma ppubblikat 
minn qabel, u li huma meħtieġa u 
proporzjonali sabiex jintlaħqu l-għanijiet. 

Or. es

Ġustifikazzjoni 

Il-għan ta’ din l-emenda huwa li tintlaħaq ċarezza legali akbar bħal bejn id-Direttiva u r-
Regolament.

Emenda 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-proċeduri amministrattivi dwar 

1. L-Istat Membru ta’ affiljazzjoni għandu 
jiżgura li l-proċeduri amministrattivi dwar 
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l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor li għandu x’jaqsam ma' kull 
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
Artikolu 8(3), ħlas lura ta' spejjeż ta' kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor u 
kundizzjonijiet u formalitajiet oħrajn 
imsemmija fl-Artikolu 6(3), huma msejsa 
fuq kriterji oġġettivi, mhux diskriminatorji 
li huma ppubblikat minn qabel, u li huma 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet. Fi kwalunkwe każ, persuna 
assigurata għandha tingħata dejjem l-
awtorizzazzjoni skond ir-Regolamenti 
dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali 
msemmija fl-Artikolu 3.1 f) dejjem meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 22.1 c) u l-Artikolu 22.2 tar-
Regolament 1408/71.

l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru 
ieħor li għandu x’jaqsam ma' kull 
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
Artikolu 8(3), ħlas lura ta' spejjeż ta' kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor u 
kundizzjonijiet u formalitajiet oħrajn 
imsemmija fl-Artikolu 6(3), huma msejsa 
fuq kriterji oġġettivi, mhux diskriminatorji 
li huma ppubblikat minn qabel, u li huma 
meħtieġa u proporzjonali sabiex jintlaħqu 
l-għanijiet. Sad-data li fiha r-Regolament 
(KE) Nru 883/2004 jidħol fis-seħħ, 
għandha tapplika r-regola li, fi
kwalunkwe każ, persuna assigurata 
għandha tingħata dejjem l-awtorizzazzjoni 
skond ir-Regolamenti dwar il-
koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali 
msemmija fl-Artikolu 3.1 f) dejjem meta 
jintlaħqu l-kundizzjonijiet ta’ l-
Artikolu 22.1 c) u l-Artikolu 22.2 tar-
Regolament 1408/71. Mid-data li fiha r-
Regolament (KE) Nru 883/2004 jidħol fis-
seħħ, għandha tapplika r-regola li meta 
jkunu twettqu ċ-ċirkustanzi msemmija fl-
Artikolu 20 tar- Regolament (KE) Nru 
883/2004, l-awtorizzazzjoni għandha 
dejjem tingħata lill-persuna assikurata 
bis-saħħa tar-regolamenti dwar il-
koordinazzjoni tal-iskemi tas-sigurtà 
soċjali msemmija fl-Artikolu 3(1)(f).

Or. nl

Emenda 513
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 1 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

1a. L-Istati Membri jistgħu jagħmlu 
restrizzjoni fuq l-għażla ta’ provveditur 
jew jistgħu japplikaw miżuri domestiċi 
oħra ta’ ppjanar, bħal m’huma 
kundizzjonijiet, kriterji u formalitajiet 
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regolatorji u amministrattivi fir-rigward 
ta’, pereżempju, ir-regoli dwar l-użu ta’ 
fondi pubbliċi fil-kura tas-saħħa. Dawn 
jistgħu jiġu applikati wkoll għall- kura 
tas-saħħa transkonfinali mhux fl-isptar, 
sakemm dawn jirrispettaw il-libertajiet 
tas-suq intern u sakemm kwalunkwe 
restrizzjoni tali dwar l-aċċess għal-kura 
tas-saħħa mhux fl-isptar barra l-pajjiż 
hija meħtieġa, proporzjonata u mhux 
diskriminatorja.

Or. sv

Ġustifikazzjoni 

 Minħabba l-fatt li l-kura tas-saħħa taqa’ fl-ambitu tal-kompetenza tal-Istati Membri, hija 
ħaġa importanti li d-Direttiva tirrikonoxxi d-dritt tagħhom li jagħżlu liema tip ta’ kura, x’sura 
se tieħu dik il-kura u x’inhu li għandu jkun iffinanzjat mill-fondi pubbliċi. Ir-regoli 
m’għandhomx ikunu diskriminatorji u l-kriterji għandhom ikunu ċari u magħrufa minn qabel.

Emenda 514
Colm Burke

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sistemi proċedurali tali għandhom ikunu
aċċessibbli faċilment u kapaċi fl-iżgurar li 
t-talbiet jiġu trattati b’oġġettività u 
imparzjalità fil-limiti ta’ żmien stipulati u 
li jsiru pubbliċi minn qabel mill-Istati 
Membri. 

2. Kull sistema proċedurali tali għandha
tkun aċċessibbli faċilment u kapaċi li 
tiżgura li t-talbiet jiġu trattati b’oġġettività 
u imparzjalità fil-limitu ta’ żmien li 
m’għandux jaqbeż il-ħmistax-il jum tal-
kalendarju.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Il-pazjenti m’għandhomx isibu ma’ wiċċhom dewmien amministrattiv mhux xieraq fl-
ipproċessar tat-talbiet tagħhom.  Għalhekk hija ħaġa importanti li jkun żgurat li dan id-
dewmien ma jseħħx billi jiġu stipulati limit ċari ta’ żmien, li ġeneralment m’għandhomx 
jinqabżu.
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Emenda 515
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. Sistemi proċedurali tali għandhom ikunu
aċċessibbli faċilment u kapaċi fl-iżgurar li 
t-talbiet jiġu trattati b’oġġettività u 
imparzjalità fil-limiti ta’ żmien stipulati u li 
jsiru pubbliċi minn qabel mill-Istati 
Membri.

2. Kull sistema proċedurali tali għandha
tkun aċċessibbli faċilment u kapaċi li 
tiżgura li t-talbiet jiġu trattati b’oġġettività 
u imparzjalità fil-limiti ta’ żmien 
raġonevoli stipulati u li jsiru pubbliċi minn 
qabel mill-Istati Membri. Meta jkunu qed 
jiġu ttrattati talbiex bħal dawn ħandhom 
jitqiesu l-urġenza u ċ-ċirkustanzi 
individwali.

Or. en

Emenda 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2.  Sistemi proċedurali tali għandhom ikunu
aċċessibbli faċilment u kapaċi fl-iżgurar li 
t-talbiet jiġu trattati b’oġġettività u 
imparzjalità fil-limiti ta’ żmien stipulati u li 
jsiru pubbliċi minn qabel mill-Istati 
Membri. 

2. Kull sistema proċedurali tali għandha
tkun aċċessibbli faċilment u kapaċi li 
tiżgura li t-talbiet jiġu trattati b’oġġettività 
u imparzjalità fil-limiti massimi ta’ żmien 
stipulati u li jsiru pubbliċi minn qabel mill-
Istati Membri. It-talbiet għandhom iqisu l-
grad ta' urġenza u ċ-ċirkustanzi 
individwali. 

Or. es

Ġustifikazzjoni 

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
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previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Emenda 517
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 2 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2a. Fejn hemm regoli fi Stat Membru li 
jgħidu li kura pprovduta minn provveditur 
privat li jiffinanzja partijiet mill-
attivitajiet tiegħu permezz tal-
assikurazzjoni privata mhix imħallsa 
minn fondi pubbliċi, l-Istati Membri 
jistgħu jiddeċiedu li dawk ir-regoli 
għandhom japplikaw ukoll għall-kura 
transkonfinali sabiex tkun evitata d-
diskriminazzjoni kontra l-provvedituri tas-
saħħa fuq il-bażi tal-Istat Membru 
tagħhom fejn jinsabu. 

Or. sv

Ġustifikazzjoni

 Minħabba l-fatt li l-kura tas-saħħa taqa’ fl-ambitu tal-kompetenza tal-Istati Membri, hija 
ħaġa importanti li d-Direttiva tirrikonoxxi d-dritt tagħhom li jagħżlu liema tip ta’ kura, x’sura 
se tieħu dik il-kura u x’inhu li għandu jkun iffinanzjat mill-fondi pubbliċi. Ir-regoli 
m’għandhomx ikunu diskriminatorji u l-kriterji għandhom ikunu ċari u magħrufa minn qabel.

Emenda 518
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw imħassar
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minn qabel u b'mod trasparenti l-kriterji 
għaċ-ċaħda ta’ l-awtorizzazzjoni minn 
qabel imsemmija fl-Artikolu 8(3).

Or. de

Emenda 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw 
minn qabel u b'mod trasparenti l-kriterji 
għaċ-ċaħda ta’ l-awtorizzazzjoni minn 
qabel imsemmija fl-Artikolu 8(3).

imħassar

Or. es

Ġustifikazzjoni 

Dan il-paragrafu ġie inkluż fl-emenda tal-Artikolu 8 (paragrafu ġdid nru 5a), u għalhekk ġie 
mħassar bħala wieħed żejjed.

Emenda 520
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw 
minn qabel u b'mod trasparenti l-kriterji 
għaċ-ċaħda ta’ l-awtorizzazzjoni minn 
qabel imsemmija fl-Artikolu 8(3).

3. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw 
minn qabel u b'mod trasparenti l-kriterji 
għaċ-ċaħda ta’ l-awtorizzazzjoni minn 
qabel u/jew l-eċċezzjonijiet għaliha 
msemmija fl-Artikolu 8(3).

Or. nl



PE418.342v01-00 64/85 AM\764106MT.doc

MT

Emenda 521
Kartika Tamara Liotard

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw 
minn qabel u b'mod trasparenti l-kriterji 
għaċ-ċaħda ta’ l-awtorizzazzjoni minn 
qabel imsemmija fl-Artikolu 8(3).

3. L-Istati Membri għandhom jispeċifikaw 
minn qabel u b'mod trasparenti l-kriterji 
għaċ-ċaħda ta’ l-awtorizzazzjoni minn 
qabel.

Or. en

Ġustifikazzjoni

Skond l-Artikolu 152 tat-Trattat KE, hija l-kompetenza esklussiva tal-Istati Membri li 
jiddeċiedu kif jorganizzaw u jiffinanzjaw is-sistemi tal-kura tas-saħħa tagħhom, u dan jinkludi 
l-kompetenza tagħhom li jwaqqfu skemi ta' awtorizzazzjoni minn qabel għall-kura fl-isptar 
barra mill-pajjiż, filwaqt li tkun irrispettata l-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. 
Hawnhekk ukoll, il-proposta tal-Kummissjoni dwar skemi ta’ awtorizzazzjoni minn qabel 
tmur lil hinn sew mill-każistika tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja u jeħtieġ li titwarrab ukoll.

Emenda 522
Christofer Fjellner

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Fi kwalunkwe każ, l-awtorizzazzjoni 
minn qabel għandha tingħata fejn il-
persuna kkonċernata ma tkunx tista’ 
tingħata t-trattament in kwistjoni fl-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni fiż-żmien li hu 
medikament ġustifikabbli, filwaqt li 
jitqiesu l-istat attwali ta’ saħħitha u l-
iżviluppli li probabilment iseħħu fil-
marda tagħha.   

Or. en
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Ġustifikazzjoni

Il-prinċipju ta’ 'dewmien mhux xieraq’ għandu jkun inkluż fid-Direttiva, peress li huwa parti 
integrali tal-każistika. Il-prinċipju għandu jkun ifformulat bi kliem skont l-ifformular tal-kliem 
fir-Regolament 883/2004 (Artikolu 22.2), i.e. li l-awtorizzazzjoni minn qabel ikollha tingħata 
meta jkun hemm dewmien mhux xieraq. Li jkun hemm l-istess kriterji fid-Direttiva kif hemm 
fir-Regolament se jissimplifika l-koordinament u l-applikazzjoni taż-żewġ sistemi u se jżid iċ-
ċertezza legali.

Emenda 523
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu joffru lill-
pazjenti sistema volontarja ta' notifika 
minn qabel li biha, għal notifika bħal din, 
il-pazjent għandu jirċievi vawċer li jkun 
jindika l-ispejjeż massimi li jistgħu 
jitħallsu lura. Dan il-vawċer imbagħad 
jista' jittieħed l-isptar tat-trattament u l-
ħlas lura imbagħad isir direttament mill-
Istat Membru ta' affiljazzjoni.

Or. en

Emenda 524
Riitta Myller

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu joffru lill-
pazjenti sistema ta' awtorizzazzjoni minn 
qabel volontarja li biha, għal 
awtorizzazzjoni bħal din, il-pazjent 
għandu jirċievi vawċer ta’ servizz li jkun 
jispeċifika t-trattamenti eliġibbli għall-
ħlas lura u l-ispiża proprja tagħhom. Il-
vawċer ta’ servizz jista’ jitpartat fl-isptar 
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tat-trattament, u wara l-ħlas lura għandu 
jsir direttament mill-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni.

Or. fi

Emenda 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri ta’ affiljazzjoni 
għandhom jiżguraw li l-pazjenti li jkunu 
rċevew awtorizzazzjoni minn qabel għall-
użu ta’ kura tas-saħħa barra mill-pajjiż
ikunu meħtieġa biss li jagħmlu ħlasijiet 
bil-quddiem jew li jħallsu d-differenza fl-
ispejjeż lis-sistemi u/jew provvedituri ta’ 
kura tas-saħħa fl-Istat Membru ta' 
trattament, sakemm din il-ħaġa tkun 
rikjesta fl-Istat Membru ta’ affiljazzjoni 
nnifsu.

Or. en

Ġustifikazzjoni

L-Istati Membri għandhom l-obbligu li jiffaċilitaw il-mobilità tal-pazjent f’dawk il-każijiet 
fejn dan ikun xieraq u li jiżguraw aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa barra l-pajjiż. Għalhekk 
huma wkoll għandhom ineħħu kull ostaklu prattiku li jxekklu lill-pazjenti fl-użu tal-kura tas-
saħħa barra l-pajjiż, bħal m’hi l-ħtieġa li jagħmlu ħlasijiet bil-quddiem jew li jħallsu d-
differenza fl-ispejjeż lis-sistemi jew provvedituri tal-kura tas-saħħa fl-Istati Membri ta’ 
trattament.
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Emenda 526
Åsa Westlund

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. L-Istati Membri jistgħu joffru lill-
pazjenti skema ta’ awtorizzazzjoni minn 
qabel volontarja skont liema skema l-Istat 
Membru ta' affiljazzjoni jħallas lill-
provveditur tal-kura fi Stat Membru ieħor 
b’mod dirett.

Or. sv

Ġustifikazzjoni

Il-kwistjoni ta’ jekk il-pazjenti għandhomx ikunu jistgħu jfittxu kura fi Stat Membru ieħor 
m'għandhiex tkun dipendenti fuq jekk jifilħux għall-ispiża huma stess. Għalhekk għandu jkun 
hemm sistema ta’ trasferimenti diretti bejn l-Istati Membri u l-provvedituri tal-kura.

Emenda 527
John Bowis

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, waqt li jistipulaw il-
limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, għandhom iqisu:

imħassar

(a) il-kundizzjoni medika speċifika,
(b) il-grad ta’ uġigħ tal-pazjent,
(c) in-natura tad-diżabbiltà tal-pazjent, u
(d) l-abbiltà tal-pazjent li jwettaq attività 
professjonali.

Or. en
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Emenda 528
Thomas Ulmer

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, waqt li jistipulaw il-
limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, għandhom iqisu:

imħassar

(a) il-kundizzjoni medika speċifika,
(b) il-grad ta’ uġigħ tal-pazjent,
(c) in-natura tad-diżabbiltà tal-pazjent, u
(d) l-abbiltà tal-pazjent li jwettaq attività 
professjonali.

Or. de

Emenda 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, waqt li jistipulaw il-
limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, għandhom iqisu:

imħassar

(a) il-kundizzjoni medika speċifika, 

(b) il-grad ta’ uġigħ tal-pazjent, 

(c) in-natura tad-diżabbiltà tal-pazjent, u 

(d) l-abbiltà tal-pazjent li jwettaq attività 
professjonali.

Or. es
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Ġustifikazzjoni 

Din biex ikun hemm konsistenza mal-emenda tal-Artikolu 9(2).

Emenda 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, waqt li jistipulaw il-
limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, għandhom iqisu:

4. L-Istati Membri, skont il-prinċipju ta’ 
‘min imissu u skont il-ħtieġa’, waqt li 
jkunu jistipulaw il-limiti ta' żmien li fihom 
iridu jiġu trattati talbiet għall-użu tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, għandhom 
iqisu:

Or. da

Ġustifikazzjoni 

Sabiex ikun iċċarat li għandu jiġi applikat il-prinċipju fundamentali ta’ ‘min imissu u skont il-
ħtieġa’ f’konformità mal-emenda tal-Artikolu 1.

Emenda 531
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, waqt li jistipulaw il-
limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, għandhom iqisu:

4. L-Istati Membri, waqt li jkunu jistipulaw 
il-limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, u meta jkunu qed 
jikkunsidraw dawn it-talbiet, għandhom 
iqisu:

Or. fr
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Emenda 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – parti introduttorja

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4. L-Istati Membri, waqt li jistipulaw il-
limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, għandhom iqisu:

4. L-Istati Membri, waqt li jistipulaw il-
limiti ta' żmien li fihom iridu jiġu trattati 
talbiet għall-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor, għandhom iqisu u jiffissaw 
kriterji li bihom huma jkejlu:

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Meta jkunu qed iqisu l-kundizzjoni medika, il-livell ta’ wġigħ, in-natura tad-diżabilità u l-
abilità li titwettaq attività professjonali, l-Istati Membri għandhom, sa fejn dan ikun possibbli, 
jiffissaw il-limitu ta’ żmien fuq il-bażi ta’ kriterji mgħarrfa minn qabel lill-pazjenti.

Emenda 533
Dorette Corbey

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(a) il-kundizzjoni medika speċifika, (a) il-kundizzjoni medika speċifika u ċ-
ċirkostanzi soċjali,

Or. nl
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Emenda 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt (a a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) l-urġenza tat-trattament,

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Għalkemm ħafna kundizzjonijiet mediċi ma jistgħux ikunu bl-uġigħ, jistgħu jitolbu trattament 
urġenti.

Emenda 535
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt (a a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(aa) Il-possibilità li trattamenti jitwettqu 
fil-pajjiż ta’ residenza mingħajr ħsara 
għall-pazjent, 

Or. pl

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li kull Stat Membru għandu, l-ewwel u qabel kollox, jiżgura l-provvediment ta’ 
trattament fit-territorju tiegħu statt, huwa għandu f’kull każ jipprovdi tagħrif dwar 
deċiżjonijiet u l-mezzi ta’ kif wieħed jappella kontrihom.
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Emenda 536
Iles Braghetto

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – punt (d a) (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

(da) l-akkreditazzjoni formali tal-
provveditur tal-kura tas-saħħa.

Or. it

Ġustifikazzjoni 

L-akkreditazzjoni hija waħda mill-punti ewlenin li għandhom jitqiesu għal dawk li jkunu 
jixtiequ li jibbenefikaw minn kura tas-saħħa offruta minn provvedituri speċjalizzati barra 
mill-pajjiż ta' affiljazzjoni tagħhom.

Emenda 537
Urszula Krupa

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 – subparagrafu 2 (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

L-Istati Membri għandhom f’kull każ 
jipprovdu tagħrif dwar kif isir appell 
kontra deċiżjoni.

Or. pl

Ġustifikazzjoni 

Filwaqt li kull Stat Membru għandu, l-ewwel u qabel kollox, jiżgura l-provvediment ta’ 
trattament fit-territorju tiegħu statt, huwa għandu f’kull każ jipprovdi tagħrif dwar 
deċiżjonijiet u l-mezzi ta’ kif wieħed jappella kontrihom.
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Emenda 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Minħabba d-diffikultajiet li jiltaqgħu 
magħhom xi sistemi tas-saħħa pubblika 
meta jiġu biex jistabbilixxu l-ispejjeż 
preċiżi tal-forom kollha ta’ servizz u 
trattament, għandu jinfetaħ perjodu ta’ 
erba’ snin mid-data tal-adozzjoni ta’ din 
id-Direttiva bil-għan li jkunu evalwati l-
ispejjeż u jkun imqabbel il-portafoll tas-
servizzi offruti, filwaqt li jitqiesu b’mod 
xieraq il-varjazzjonijiet sostanzjali li 
jeżistu bejn l-Istati Membri. 

Or. es

Ġustifikazzjoni 

F’dak il-għadd kbir ta’ Stati Membri li għandhom sistemi ta’ kura tas-saħħa li huma bla ħlas 
u universali (inklużi l-mediċini), il-gvernijiet se jkollhom joħolqu sistema parallela biex 
jintlaqgħu l-fondi.

Emenda 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 4 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

4a. Is-sistemi ta’ applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni minn qabel għandhom 
ikunu disponibbli fil-livell li jkun xieraq 
għall-amministrazzjoni tas-servizz tas-
saħħa tal-Istat Membru u għandhom 
ikunu aċċessibbli u trasparenti għall-
pazjenti. Ir-regoli għall-applikazzjoni u r-
rifjut tal-awtorizzazzjoni minn qabel 
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għandhom ikunu disponibbli qabel ma 
ssir aplikazzjoni sabiex l-applikazzjoni 
tkun tista' ssir b'mod ġust u trasparenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Hija ħaġa importanti li tkun iggarantita l-aċċessibilità tas-sistemi ta' applikazzjoni għall-
awtorizzazzjoni minn qabel. 

Emenda 540
Françoise Grossetête

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull deċiżjoni amministrattiva dwar l-użu 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
hija soġġetta għal reviżjoni amministrattiva 
u anke kapaċi li tiġi kkontestata fi 
proċedimenti ġudizzjarji, li jinkludu d-
dispożizzjoni għal miżuri interim.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull deċiżjoni amministrattiva jew medika 
dwar l-użu tal-kura tas-saħħa fi Stat 
Membru ieħor hija soġġetta, fuq il-bażi ta’ 
kull każ għalih, għal-opinjoni medika jew
għal reviżjoni amministrattiva u anke 
kapaċi li tiġi kkontestata fi proċedimenti 
ġudizzjarji, li jinkludu d-dispożizzjoni għal 
miżuri interim. 

Or. fr

Emenda 541
Maria Berger

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull deċiżjoni amministrattiva dwar l-użu 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
hija soġġetta għal reviżjoni amministrattiva 
u anke kapaċi li tiġi kkontestata fi 

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull deċiżjoni amministrattiva dwar l-użu 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, 
b’mod partikulari r-rifjut tal-
awtorizzazzjoni minn qabel imsemmija fl-
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proċedimenti ġudizzjarji, li jinkludu d-
dispożizzjoni għal miżuri interim.

Artikolu 8(3), hija soġġetta għal reviżjoni 
amministrattiva u anke kapaċi li tiġi 
kkontestata fi proċedimenti ġudizzjarji, li 
jinkludu d-dispożizzjoni għal miżuri 
interim.

Or. de

Emenda 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull deċiżjoni amministrattiva dwar l-użu 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
hija soġġetta għal reviżjoni amministrattiva 
u anke kapaċi li tiġi kkontestata fi 
proċedimenti ġudizzjarji, li jinkludu d-
dispożizzjoni għal miżuri interim.

5. L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
kull deċiżjoni amministrattiva dwar l-użu 
tal-kura tas-saħħa fi Stat Membru ieħor 
hija soġġetta għal reviżjoni amministrattiva 
u anke kapaċi li tiġi kkontestata fi 
proċedimenti ġudizzjarji, li jinkludu d-
dispożizzjoni għal miżuri interim. Huma 
għandhom jiffaċilitaw l-iżvilupp ta’ skema 
ta’ riżoluzzjoni internazzjonali ta’ barra l-
qrati għal tilwim li jirriżulta minn kura 
tas-saħħa transkonfinali.

Or. es

Ġustifikazzjoni 

Qed ikun propost li jiżdied paragrafu - oriġinarjament Paragrafu 12.2(d) – għar-raġuni li 
kull miżura bħal din taqa’ fuq l-Istati Membri u mhux fuq il-punti ta’ kuntatt nazzjonali tal-
kura transkonfinali.
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Emenda 543
Bill Newton Dunn

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. Tkun xi tkun is-sistema magħżula, il-
proċess ta’ appell għandu jkun adattat 
għall-għan tiegħu u aċċessibbli għal 
kulħadd, i.e. miftuħ, li jsir malajr, irħis, 
indipendenti u kapaċi li jintuża minn 
pazjent li jkun marid jew midrub li l-ilsien 
matern tiegħu jista’ ma jkunx dak tal-
Istat Membru. Il-kriterji għat-teħid ta’ 
deċiżjonijiet dwar dwar deċiżjonijiet ta’ 
appell għandhom jinħarġu għall-
pubbliku.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Xi wħud mill-proċessi ta’ appell attwali huma tqal wisq, pereżempju fir-Renju Unit, l-unika 
rotta uffiċċjali għall-appell hija permezz tar-Reviżjoni Ġudizzjarja li timxi wisq bil-mod, tiswa 
ħafna u diffiċli. Fl-interess taċ-ċarezza għall-pazjenti din l-emenda tistipula standard minimu 
ċar konsistenti mas-salvagwardji ewlenin għall-Istati Membri.

Emenda 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposta għal direttiva
Artikolu 9 – paragrafu 5 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

5a. L-Istati Membri għandhom 
jinkoraġġixxu miżuri u proġetti li 
jkollhom il-għan li jiżguraw li l-assistenza 
lingwistika u t-tagħrif dwar trattamenti 
jkunu pprovduti lill-pazjenti waqt li jkunu 
l-isptar.

Or. it
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Ġustifikazzjoni 

Hija ħaġa importanti għall-pazjenti li jifhmu kif qed ikunu ttrattati, mhux l-anqas għax b’hekk 
ikunu jistgħu jagħtu l-kunsens mgħarraf tagħhom għat-trattamenti li għandhom ikunu 
amministrati lilhom. 

Emenda 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Proposta għal direttiva
Artikolu 10

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. Din l-
informazzjoni tinkludi b'mod partikolari:

• lista tal-kura tas-saħħa koperta mis-
sistema tas-saħħa tal-Istat Membru ta' 
affiljazzjoni u r-rati ta' ħlas lura jew ta' 
kopertura;
• l-istandards ta' kwalità u ta' sikurezza 
applikabbli fl-Istat Membru ta’ 
trattament;
• id-disponibilità, il-prezz, iċ-
ċertifikazzjonijiet ta' kwalità u r-riskji 
inerenti għall-kura tas-saħħa mogħtija, 
kif ukoll id-dettalji dwar il-kopertura tal-
assigurazzjoni jew kull mezz ieħor ta' 
protezzjoni personali jew kollettiva fir-
riward tar-responsabilità professjonali tal-
provvedituri tal- kura tas-saħħa fl-Istat 
Membru ta’trattament;
• lista ta' provvedituri ta' kura tas-saħħa 
rikonoxxuti mill-awtoritajiet kompetenti 
tal-Istat Membru ta’ trattement;
• id-drittijiet tal-pazjenti, il-proċeduri ta' 
aċċess għal dawk id-drittijiet u s-sistemi 
ta' rikors u ta' rimedjar f'każ li l-pazjenti 
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jkunu mċaħħda minn dawn id-drittijiet;
• it-termini u l-kundizzjonijiet li japplikaw, 
inter alia kull meta tiġi kkawżata ħsara 
b’riżultat ta’ kura tas-saħħa riċevuta fi Stat 
Membru ieħor.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li 
dan it-tagħrif ikun konformi mal-
konsiderazzjonijiet tas-saħħa pubblika, u 
li jkun imparzjali, komparattiv, mhu 
imxaqleb lejn l-ebda naħa u komplet.

2. It-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aċċessibbli faċilment, inkluż 
permezz ta' mezzi elettroniċi, u għandu 
jinkludi tagħrif dwar id-drittijiet tal-
pazjenti, dwar proċeduri għall-aċċess ta' 
dawn id-drittijiet u dwar sistemi ta' appell 
u rikors jekk il-pazjent jiċċaħħad minn 
drittijiet bħal dawn.

2. It-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aċċessibbli faċilment, inkluż 
permezz ta' mezzi elettroniċi, u għandu 
jinġabar skont il-mekkaniżmu ta' 
koperazzjoni deskritt fl-Artikolu 13. 

3. Il-Kummissjoni tista', f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2), 
tiżviluppa format Komunitarju standard 
għat-tagħrif minn qabel imsemmi fil-
paragrafu 1.

3. Il-Kummissjoni tista', f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2), 
tiżviluppa format Komunitarju standard 
għat-tagħrif minn qabel imsemmi fil-
paragrafu 1.

Or. fr

Ġustifikazzjoni 

Id-direttiva trid tistipula t-tagħrif minimu li jrid jngħata lill-pazjenti li jkunu qed jivvjaġġaw 
lejn Stat Membru ieħor għal kura medika, biex tkun żgurata l-aqwa sikurezza tal-pazjent.
Hija għandha ttenni wkoll il-prinċipji li japplikaw għat-tagħrif dwar il-kura tas-saħħa.

Emenda 546
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
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 

1. L-Istati Membri ta’ affiljazzjoni 
għandhom jiżguraw li jeżistu mekkaniżmi 
fis-seħħ li jkunu aċċessibbli faċilment, 
inkluż permezz ta' mezzi elettroniċi, għall-
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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.

provvediment ta' tagħrif fil-pront lill-
pazjenti fuq talba dwar il-kisba tal-kura 
tas-saħħa fi Stat Membru ieħor, inkluż it-
tagħrif dwar kif jiġu ddeterminati d-
drittijiet tal-pazjent, dwar il-proċeduri 
għall-aċċess għal dawk id-drittijiet u dwar 
sistemi ta’ appell u ta’ rimedjar jekk il-
pazjent ikun imċaħħad minn dawn id-
drittijiet, 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. L-Istati 
Membri għandhom jikkonsultaw lill-
partijiet interessati biex ikun żgurat li l-
informazzjoni hija ċara u aċċessibbli.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tfittex iċ-ċarezza billi tgħaqqad flimkien il-paragrafi 1 u 2.  Hija ħaġa 
importanti wkoll li jkunu kkonsultati gruppi tal-pazjenti u partijiet interessati oħra biex ikun 
żgurat li t-tagħrif ikun faċli li jinftiehem.

Emenda 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Proposta għal direttiva
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. Fit-tagħrif 
dwar il-kura transkonfinali għandha ssir 
distinzjoni ċara bejn id-drittijiet li l-
pazjenti għandhom bis-saħħa ta’ din id-
Direttiva u d-drittijiet li ġejjin minn 
regolamenti dwar il-koordinazzjoni ta' 
skemi tas-sigurtà soċjali kif imsemmija fl-
Artikolu 3(1)(f).
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Or. en

Ġustifikazzjoni 

Jekk pazjent ikun għażel, bir-rieda ħielsa tiegħu, li jieħu kura fi Stat Membru ieħor, id-
drittijiet tiegħu f’dak li hu rimedjar, kura ta’ segwitu eċċ. huma differenti minn dawk skont ir-
Regolament dwar il-Koordinazzjoni tas-Sistemi ta’ Sigurtà Soċjali peress li l-proċedura tat-
teħid ta’ deċiżjonijiet hija differenti. Hija ħaġa essenzjali li l-pazjenti potenzjali jkunu jafu 
b’mod ċar ħafna dwar l-elementi differenti tar-responsabilità u r-riskju.

Emenda 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
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 ta’ tagħrif fuq 
talba  lill-pazjenti dwar il-provvediment ta’ 
kura tas-saħħa lil ċittadini ta’ Stati 
Membri oħra, u l-kundizzjoni li japplikaw, 
inter alia kull meta tiġi kkawżata ħsara 
b’riżultat ta’ kura tas-saħħa riċevuta fl-Istat
Membru stess ta' dak li jkun.

Or. es

Ġustifikazzjoni 

Dan l-artikolu jkun jobbliga lill-Istati Membri li jipprovdu tagħrif li jkollhom Stati Membri 
oħra, u b'hekk ikun impost piż eċċessiv fuq dawk tal-ewwel. Barra minn hekk, sabiex ikun utli 
għall-pubbliku tagħrif bħal dan ikun irid jiġi aġġornat il-ħin kollu, u din il-ħaġa mhijiex 
vijabbli. Ikun biżżejjed li kull Stat Membru jieħu responsabilità biex jipprovdi tagħrif dwar il-
kura tas-saħħa pprovduta fit-territorju tiegħu stess.
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Emenda 549
Frieda Brepoels

Proposta għal direttiva
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-kundizzjoni li japplikaw, inter alia kull 
meta tiġi kkawżata ħsara b’riżultat ta’ kura 
tas-saħħa riċevuta fi Stat Membru ieħor. L-
Istati Membri għandhom jiżguraw li dan 
it-tagħrif ikun indipendenti, komplet u ma 
jkun imxaqleb lejn l-ebda naħa. 

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Il-pazjenti għandhom il-jedd li jirċievu tagħrif ta’ kwalità għolja biex jagħmlu għażla 
mgħarrfa. 

Emenda 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Proposta għal direttiva
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-kundizzjoni li japplikaw, inter alia, kull 
meta tiġi kkawżata ħsara b’riżultat ta’ kura 
tas-saħħa riċevuta fi Stat Membru ieħor.
Fit-tagħrif dwar il-kura transkonfinali 
għandha ssir distinzjoni ċara bejn id-
drittijiet li l-pazjenti għandhom bis-saħħa 
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ta’ din id-Direttiva u d-drittijiet li ġejjin 
minn regolamenti dwar il-koordinazzjoni 
ta' skemi tas-sigurtà soċjali kif imsemmija 
fl-Artikolu 3(1)(f).

Or. nl

Emenda 551
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta għal direttiva
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-kundizzjoni li japplikaw, inter alia, kull 
meta tiġi kkawżata ħsara b’riżultat ta’ kura 
tas-saħħa riċevuta fi Stat Membru ieħor. L-
organizzazzjonijiet tal-pazjenti jistgħu 
jkunu involuti fil-koperazzjoni ma’ 
awtoritajiet nazzjonali kompetenti fil-
proċess tal-ipprovdir u t-tixrid tat-tagħrif 
lill-pazjenti.

Or. en

Ġustifikazzjoni 

L-organizzazzjonijiet tal-pazjenti huma risorsa ta’ siwi fl-appoġġ mogħti lill-awtoritajiet 
nazzjonali kompetenti involuti fil-proċess tal-ipprovdir u t-tixrid tat-tagħrif lill-pazjenti.
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Emenda 552
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aċċessibbli faċilment, inkluż 
permezz ta' mezzi elettroniċi, u għandu 
jinkludi tagħrif dwar id-drittijiet tal-
pazjenti, dwar proċeduri għall-aċċess ta' 
dawn id-drittijiet u dwar sistemi ta' appell 
u rikors jekk il-pazjent jiċċaħħad minn 
drittijiet bħal dawn.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni 

Din l-emenda tirrigwarda emenda preċedenti tal-Artikolu 10(1), fejn iż-żewġ paragrafi ġew 
magħquda flimkien f’ġieh iċ-ċarezza.

Emenda 553
Evangelia Tzampazi

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 2

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

2. It-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aċċessibbli faċilment, inkluż 
permezz ta' mezzi elettroniċi, u għandu 
jinkludi tagħrif dwar id-drittijiet tal-
pazjenti, dwar proċeduri għall-aċċess ta'
dawn id-drittijiet u dwar sistemi ta' appell u 
rikors jekk il-pazjent jiċċaħħad minn 
drittijiet bħal dawn.

2. It-tagħrif imsemmi fil-paragrafu 1 
għandu jkun aċċessibbli faċilment, inkluż 
permezz ta' mezzi elettroniċi, għandu jkun 
ippubblikat f’formati li jkunu aċċessibbli 
għall-persuni b’diżabilità u għandu 
jinkludi tagħrif dwar id-drittijiet tal-
pazjenti, dwar proċeduri għall-aċċess għal 
dawn id-drittijiet u dwar sistemi ta' appell u 
rimedjar jekk il-pazjent jiċċaħħad minn 
drittijiet bħal dawn.

Or. en
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Ġustifikazzjoni 

It-tagħrif kollu jrid ikun disponibbli għall-persuni b'diżabilità sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw 
id-drittijiet tagħhom.

Emenda 554
Linda McAvan

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista', f’konformità 
mal-proċedura msemmija fl-
Artikolu 19(2), tiżviluppa format 
Komunitarju standard għat-tagħrif minn 
qabel imsemmi fil-paragrafu 1.

imħassar

Or. en

Ġustifikazzjoni 

It-tagħrif dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali għandu jqis id-differenzi li hemm fil-mod ta' 
kif is-sistemi tal-kura tas-saħħa huma mmaniġġjati u organizzati fi Stati Membri differenti. 
Għalhekk, li jintuża format Komunitarju standard jista’ jkun kontroproduċenti. 

Emenda 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3. Il-Kummissjoni tista', f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2), 
tiżviluppa format Komunitarju standard 
għat-tagħrif minn qabel imsemmi fil-
paragrafu 1.

3. L-Istati Membri, bil-għajnuna tal-
Kummissjoni, tista', f’konformità mal-
proċedura msemmija fl-Artikolu 19(2), 
tiżviluppa format Komunitarju standard 
għat-tagħrif minn qabel imsemmi fil-
paragrafu 1.

Or. es
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Ġustifikazzjoni 

Format Komunitarju standard ta’ dan it-tip m’għandhiex tkun biċċa xogħol għall-
Kummissjoni imma għandha tkun ir-riżultat ta' ftehima fost l-Istati Membri, bil-possibilità li l-
Kummissjoni tipprovdi l-għajnuna.

Emenda 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Proposta għal direttiva
Artikolu 10 – paragrafu 3 a (ġdid)

Test propost mill-Kummissjoni Emenda

3a. Il-Kummissjoni għandha timmoniterja 
l-implimentazzjoni ta’ din id-Direttiva u 
tappoġġja attivitajiet li jfittxu li 
jikkoordinaw u jxerrdu standards tal-kura 
tas-saħħa li jkunu għolja f’dik li hi 
kwalità.

Or. it

Ġustifikazzjoni 

Il-koordinazzjoni teħtieġ li tkun intensifikata fuq bażi mifruxa mal-Ewropa kollha sabiex 
ikunu pprovduti opportunitajiet akbar biex il-pazjenti Ewropej igawdu standards għolja ta’ 
trattament. 
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