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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V direktivi je na podlagi člena 95 Pogodbe predlagana vzpostavitev okvira Skupnosti za 
čezmejno zdravstveno varstvo, vključno s pravnimi opredelitvami in splošnimi določbami, 
opisana pa je tudi skladnost z drugimi politikami Skupnosti. Predlagana direktiva se uporablja 
za zagotavljanje zdravstvenega varstva ne glede na to, kako je organizirano, kako se izvaja ali 
financira.

Odbor EMPL na splošno podpira njen namen. Poudarja, da je nujno treba zagotoviti jasne 
informacije in pregleden okvir za zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega varstva v Evropski 
uniji, da se bodo državljani lahko preudarno odločali. Poleg tega mora biti oskrba varna in 
kakovostna.
Glede na to, da morajo pacienti sami vnaprej plačati zdravljenje, morajo biti postopki za 
povračilo stroškov jasni in pregledni.

Odbor EMPL je glede na svoje naloge posebno pozornost namenil naslednjim točkam:

Uredbe za usklajevanje sistemov socialne varnosti

Namen direktive ni sprememba obstoječega okvira za usklajevanje sistemov socialne 
varnosti; ta bo ostal v veljavi z vsemi splošnimi načeli, na katerih temeljijo uredbe o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti. Odbor EMPL to podpira, vendar se mu zdi 
nenavadno, da so za povrnitev stroškov v primerjavi s pravili iz uredbe o usklajevanju 
predlagana ločena pravila. Glavni razlog za zaskrbljenost je, da bo potreben nov 
administrativni sistem, zaradi česar bi prišlo do nepotrebnega in neželenega povečanja 
birokracije ter nejasnih pravil. Odbor EMPL zaradi tega predlaga, da bi se za povračilo 
stroškov uporabljala enaka pravila, kot so določena v uredbi.

Okvir za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij

Ta predlog prav tako ne bi posegal v obstoječi okvir za vzajemno priznavanje poklicnih 
kvalifikacij, uveden z Direktivo 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. 
septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij. Odbor EMPL to v celoti podpira.

Enakost ras

Odbor EMPL poudarja, da bi moral biti med glavnimi cilji te direktive enak dostop za vse. 

Informacije

V mnenju je poudarjen splošni pomen zagotavljanja uporabnih in jasnih informacij pacientom 
glede kakovosti oskrbe (vključno z informacijami o bolnišnicah). Poudarjeno je tudi, da je 
pomembno poznati specializacijo ter rezultate izvajalcev storitev zdravstvenega varstva, zato 
da je mogoče sprejeti preudarno odločitev, katera bolnišnica bi bila najboljša za posameznega 
pacienta, ter oblikovati seznam centrov odličnosti v Evropi.

Vrednotenje
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V zvezi z zbiranjem podatkov in spremljanjem (člen 18) je poudarjeno, da bi moralo biti 
zbiranje podatkov v pomoč pri ocenjevanju, ali je bil z direktivo dosežen cilj izboljšanja 
zdravstvenega varstva na splošno ter natančneje, ali podpira načelo dostopa za vse. V 
poročilih, omenjenih v členu 20, bi to morala biti ena od glavnih točk.

Opredelitev pojmov

Opredelitvi izrazov „zdravstveno varstvo“ in „zdravstveni delavec“ nista jasni, ampak 
protislovni in/ali dvoumni, zato je bila uvedena opredelitev storitev v skladu z uredbo 
883/2004.

V zvezi z opredelitvami odbor EMPL v uvodnih izjavah poziva Komisijo in države članice k 
obravnavi priznanega dobrodejnega učinka zdraviliškega zdravljenja na okrevanje in 
ohranjanje zdravja ljudi.

V uvodnih izjavah je omenjen tudi enak dostop do evropskih referenčnih središč.

Splošne pripombe

 Storitve zdravstvenega varstva ter splošne socialne storitve imajo v evropskem socialnem 
modelu temeljno vlogo, zato poziva Komisijo in države članice, naj to vlogo priznajo pri 
uporabi prava na področju notranjega trga in konkurence; opozarja na nezadostno 
financiranje teh storitev, zlasti v nekaterih vzhodnoevropskih državah.

 Liberalizacija zdravstvenih storitev bi lahko povzročila večjo neenakost pri dostopu do 
kakovostnega zdravstvenega varstva.

 Razvoj kakovostnega, na skupnosti temelječega zdravstvenega varstva v sodelovanju z 
uporabniki in pacienti ima lahko pomembno vlogo pri boju proti revščini in socialni 
izključenosti.

 Razlike v zdravstvenih rezultatih (tako med državami članicami kot v njih) so še vedno 
velike, zato poziva države članice, naj jih odpravijo, predvsem z zagotovitvijo 
učinkovitega dostopa do zdravstvenega varstva za vse.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V sporočilu Komisije z dne 26. 
februarja 2007 o pregledu stanja 
družbene realnosti – vmesno poročilo 
spomladanskemu Evropskemu svetu leta 
20071 je navedeno, da se kljub temu, da so 
države članice med najbogatejšimi 
državami na svetu, pojavljajo novi vzorci 
revščine in neenakosti, ki ogrožajo zdravje 
ljudi, na primer porast primerov debelosti 
in duševnih težav.
1 KOM(2007)0063.

Obrazložitev

Poudarja, da imata lahko na skupnosti temelječe zdravstveno varstvo in socialno varstvo 
pomembno vlogo pri boju proti revščini in socialni izključenosti.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Obstoječa nasprotja med cilji 
zdravstvene politike in cilji notranjega 
trga za storitve zahtevajo, da imajo v 
spornih primerih vedno prednost cilji 
zdravstvene politike kot najpomembnejši 
razlogi splošnega pomena (tj. javno 
zdravje, socialni cilji, ohranjanje 
finančnega ravnovesja sistema socialne 
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varnosti itd.).

Obrazložitev

Na ta način je med drugim zagotovljeno, da imajo zdravstveno-politični cilji prednost in je 
možno doseči cilj Komisije glede izboljšanja zdravstvene oskrbe.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Bela knjiga Komisije z dne 23. 
oktobra 2007 z naslovom „Skupaj za 
zdravje: strateški pristop EU za obdobje 
2008–2013“1 vzpostavlja prvo zdravstveno 
strategijo za dejavnosti Skupnosti na 
področju zdravja.
1 KOM(2007)0630.

Obrazložitev

Sporočilo temelji na zavezanosti držav članic in Skupnosti, da spoštujejo skupne vrednote in 
načela zdravstvene politike. Parlament je v svoji resoluciji poudaril, da je zdravje ključno 
socialno in politično vprašanje, od katerega je odvisna prihodnost Evropske unije.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Storitve zdravstvenega varstva in 
splošne socialne storitve imajo temeljno 
vlogo v evropskem socialnem modelu, 
vendar je v nekaterih državah članicah 
zanje namenjenih premalo sredstev. 
Komisija in države članice bi se morale 
zavedati te temeljne vloge pri uporabi 
prava na področju notranjega trga in 
konkurence.

Obrazložitev
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Potrditev splošnih izhodiščnih točk pri razpravi o sistemu zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Storitve zdravstvenega varstva in 
splošne socialne storitve imajo temeljno 
vlogo v evropskem socialnem modelu, 
vendar je v nekaterih državah članicah 
zanje namenjenih premalo sredstev. 
Države članice in Komisija bi morale to 
temeljno vlogo storitev zdravstvenega 
varstva pri oblikovanju vseh zakonodajnih 
predpisov bolj upoštevati.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Liberalizacija zdravstvenih storitev bi 
lahko povzročila večjo neenakost pri 
dostopu do kakovostnega zdravstvenega 
varstva, zato ni cilj te direktive.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) Kakovostno, na skupnosti temelječe 
zdravstveno varstvo, ki se po možnosti 
razvija v sodelovanju z uporabniki in 
pacienti, ima lahko pomembno vlogo pri 
boju proti revščini in socialni 
izključenosti.
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Obrazložitev

To je eden glavnih delov resolucije, omenjene v uvodni izjavi 1.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 4 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) Razlike v zdravstvenih rezultatih tako 
v samih državah članicah kot med njimi 
so še vedno velike. Države članice bi jih 
morale odpraviti, zlasti z zagotovitvijo 
učinkovitega dostopa do zdravstvenega 
varstva za vse. 

Obrazložitev

Bistvena sestavina vseh politik o zdravstvenem varstvu bi moral biti cilj, da se zagotovi 
dostop za vse.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kot je Sodišče Evropskih skupnosti 
večkrat potrdilo, so v področje uporabe 
Pogodbe zajete vse vrste zdravniške 
oskrbe, ob upoštevanju njihove posebne 
narave.

(5) Kot je Sodišče Evropskih skupnosti 
večkrat potrdilo, zdravstvene storitve, 
opravljene proti plačilu, spadajo v 
področje uporabe določb Pogodbe ES o 
svobodi opravljanja storitev, ob 
upoštevanju njihove posebne narave.

Obrazložitev

Glede na to, da se direktiva izrecno ukvarja s prostim pretokom storitev, se je treba sklicevati 
na ustrezne določbe Pogodbe ES. Predlog spremembe tudi opredeljuje – v skladu z ustaljeno 
sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti – da zdravstvene storitve, opravljene proti plačilu, 
spadajo v okvir teh določb Pogodbe ES (glej npr. zadevo C-372/04, Watts, odstavek 86). 

Predlog spremembe 10
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Predlog direktive
Uvodna izjava 8

 Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva
in visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni. 

(8) zagotoviti pravila za dostop do varnega 
in visokokakovostnega zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici in 
vzpostaviti mehanizme sodelovanja na 
področju zdravstvenega varstva med 
državami članicami ob popolnem 
upoštevanju pristojnosti držav članic pri 
njegovi organizaciji in izvajanju v skladu 
z načeli enotnega dostopa, solidarnosti, 
cenovne dostopnosti, enake fizične 
dostopnosti in demokratičnega nadzora.
Direktiva popolnoma upošteva pristojnosti 
držav članic glede zdravstvenega varstva v 
skladu s Pogodbo, vključno z 
opredeljevanjem koristi socialne varnosti v 
zvezi z zdravjem ter organizacijo in 
izvajanjem zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnostmi socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

 Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8)Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji 
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni.

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
zagotavljanje mobilnosti pacientov, boljše 
uravnoteženosti med pacientovimi 
individualnimi pravicami v zvezi z 
mobilnostjo in ohranjanjem nacionalnih 
regulativnih pristojnosti, kar koristi vsem,
in pravice opravljanja zdravstvenega 
varstva in visoke ravni varovanja zdravja, 
ob popolnem upoštevanju pristojnosti 
držav članic pri opredeljevanju koristi 
socialne varnosti v zvezi z zdravjem ter 
organizaciji in izvajanju zdravstvenega 
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varstva in zdravniške oskrbe ter ugodnosti 
socialne varnosti zlasti v primeru bolezni.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Pri opredelitvi zdravstvenega varstva 
bi morale Komisija in države članice 
upoštevati priznavanje dobrodejnega 
učinka zdraviliškega zdravljenja na 
okrevanje in ohranjanje zdravja ljudi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe 2. Zdraviliško zdravljenje ima 
lahko pomembno vlogo pri preprečevanju in odpravljanju zdravstvenih težav. Države članice, 
Komisija in zdravstvene zavarovalnice bi morale preučiti vrednost, ki izhaja iz tovrstnih 
določb.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Države članice bi morale pri 
izvajanju te direktive upoštevati resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 29. maja 
1997 o statusu nekonvencionalne 
medicine1.
1 UL C 182, 16.6.1997, str. 67.

Obrazložitev

Ker veliko ljudi v državah članicah uporablja tovrstna zdravila in terapije, je Parlament v 
resoluciji pozval Komisijo, naj začne postopek za priznanje nekonvencionalne medicine.

Predlog spremembe 14
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Predlog direktive
Uvodna izjava 14 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Za preprečevanje nastanka novih 
ovir prostega pretoka zdravstvenih 
delavcev in zagotavljanje varnosti 
pacientov je treba zagotoviti enake 
standarde poklicne varnosti za 
zdravstvene delavce zlasti, da se prepreči 
tveganje okužb zaradi nesreč na delovnem 
mestu, kot so poškodbe z injekcijskimi 
iglami, ki lahko vodijo do potencialno 
usodnih okužb, ki vključujejo hepatitis B 
in C ter okužbe z virusom HIV, kakor je 
navedeno v Resoluciji Evropskega 
parlamenta s priporočili Komisiji z dne 
6. julija 2006 o zaščiti evropskih 
zdravstvenih delavcev pred krvno 
prenosljivimi infekcijami, ki jih 
povzročajo injekcijske igle1.
1 UL C 303 E, 13.12.2006, str. 754.

Obrazložitev

Različni standardi poklicne varnosti za zaposlene v zdravstvenem varstvu lahko znatno 
ovirajo prost pretok zdravstvenih delavcev. Zaščito zdravstvenih delavcev pred poškodbami z 
injekcijskimi iglami je treba posebej poudariti, saj predstavlja večjo in pomembnejšo razliko v 
standardu poklicne varnosti v Evropski uniji.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Države članice morajo zlasti 
poskrbeti, da se zagotovi visoka raven 
zaščite pacientov, zaposlenih in vseh 
drugih oseb, ki vstopajo v ustanovo 
zdravstvenega varstva, pred okužbami, ki 
so povezane z zdravstvenim varstvom, saj 
te pomenijo veliko nevarnost za javno 
zdravje, zlasti ko gre za čezmejno 
zdravstveno varstvo. Za preprečevanje ali 
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zmanjševanje tveganja okužb, povezanih z 
zdravstvenim varstvom, je treba uporabiti 
vse ustrezne preventivne ukrepe, vključno 
s higienskimi standardi in sistematskimi 
diagnostičnimi pregledi.

Obrazložitev

Evropska komisija namerava v letu 2008 izdati sporočilo o varnosti pacientov in okužbah, 
povezanih z zdravstvenim varstvom. Tudi Svet se zavzema za skupno besedilo o tej zadevi v 
bližnji prihodnosti. Evropski parlament mora zato zagotoviti vključitev te zadeve v 
zakonodajno besedilo o čezmejnih vidikih zdravstvenega varstva, glede na to, da okužbe, 
povezane z zdravstvenim varstvom, ne poznajo geografskih meja.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev v skladu s 
Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
vsaj v višini zneska, zagotovljenega za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. To v celoti upošteva 
pristojnost držav članic, da določijo obseg 
zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo 
njihovim državljanom, ter preprečuje 
vsakršen bistven učinek na financiranje 
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva. Države članice lahko v 
nacionalnih zakonodajah kljub temu 
določijo povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja, če je to za pacienta koristneje. 
To zlasti lahko velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (EGS) št. 1408/71, 
prav tako imajo pravico do ugodnosti 
načela prostega pretoka storitev v skladu s 
Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
vsaj v višini zneska, zagotovljenega za 
zdravljenje, ki je enako ali enako 
učinkovito za pacienta v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja. 
To v celoti upošteva pristojnost držav 
članic, da določijo obseg zdravstvenega 
zavarovanja, ki je na voljo njihovim 
državljanom, ter preprečuje vsakršen 
bistven učinek na financiranje nacionalnih 
sistemov zdravstvenega varstva. Države 
članice lahko v nacionalnih zakonodajah 
kljub temu določijo povračilo stroškov 
zdravljenja po tarifah, ki veljajo v državi 
članici zdravljenja, če je to za pacienta 
ugodneje. To zlasti lahko velja za kakršno 
koli zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
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referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

Obrazložitev

Sodna praksa SES ne vključuje sklicevanja na „ali podobno zdravstveno varstvo“. Zaradi 
pravne varnosti in skladnosti s pravili za koordinacijo sistemov socialne varnosti bi bilo treba 
zvezo „ali podobno zdravstveno varstvo“ nadomestiti z „ali enako učinkovito za pacienta“. 
To je v skladu z razlago Sodišča za besedo „zdravljenje“ iz člena 22 uredbe št. 1408/71 (novi 
člen 20 uredbe št. 883/2004) (glej npr. C-372/04, Watts, odstavek 61).

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Ta direktiva priznava, da države 
članice pravice do zdravljenja ne določajo 
vedno na nacionalni ravni in da nimajo 
vse natančnega seznama, katere storitve 
zagotavljajo in katere ne. Države članice 
morajo ohraniti pravico, da same 
organizirajo svoje sisteme zdravstvenega 
in socialnega varstva na tak način, da je 
mogoče na regionalni ali lokalni ravni 
opredeliti razpoložljivost zdravljenja in 
upravičenost do njega.

Obrazložitev

 Številni sistemi zdravstvenega varstva na nacionalni ravni nimajo meril o izpolnjevanju 
pogojev za dostop do določenih oblik zdravljenja ali opredeljene „košarice oskrbe“, do 
katere so avtomatično upravičeni vsi zavarovanci. Direktiva mora v celoti upoštevati, da se 
nekatere države članice pri načrtovanju in financiranju svojih zdravstvenih sistemov zanašajo 
na ureditve odločanja na podnacionalni ravni.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v (30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
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bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 
lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 
Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 
druge vrste zdravstvenega varstva, če 
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni). 
Komisija prek postopka komitologije
podrobno opredeli redno posodobljen 
seznam takšnih zdravljenj.

bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 
lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 
Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 
druge vrste zdravstvenega varstva, če
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni) in ki 
ga je treba načrtovati, da se ohrani 
uravnotežena geografska porazdelitev, 
nadzirajo stroški ter prepreči kakršne koli 
občutne finančne in tehnične izgube ter 
izgube človeških virov. Pristojni organi 
države članice pacientovega
zdravstvenega zavarovanja, podrobno 
opredelijo redno posodobljen seznam 
takšnih zdravljenj.

Obrazložitev

 V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je v predlogu spremembe upoštevana 
zamisel, da je bolnišnično zdravljenje neločljivo povezano s potrebo po načrtovanju, kar 
zagotavlja zadosten in nenehen dostop do uravnoteženega sistema visokokakovostnega 
bolnišničnega zdravljenja, medtem ko se nadzoruje stroške in varuje trajnost sistemov 
socialnega varstva. Če je država članica, v kateri je pacient zdravstveno zavarovan, 
odgovorna za prevzem stroškov, je v pristojnosti te države članice, da sestavi seznam 
bolnišnične oskrbe.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da (31) Sodišče je potrdilo, da obstaja 



AD\767465SL.doc 15/58 PE 413.995v02-00

SL

uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega 
zdravstvenega zavarovanja države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ne ogroža zdravstvenih sistemov držav 
članic ali finančne vzdržnosti njihovih 
sistemov socialne varnosti. Vendar je
Sodišče potrdilo, da ni izključeno, da je 
možna resna ogrozitev finančnega 
ravnotežja sistema socialne varnosti ali 
cilja ohranitve uravnotežene in vsem 
dostopne zdravstvene in bolnišnične 
storitve lahko glavni razlog javnega 
interesa, ki lahko utemelji omejitev načela 
pravice opravljanja storitev. Sodišče je 
prav tako potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 
na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta Direktiva 
bi morala zagotavljati sistem predhodne 
odobritve prevzema stroškov za 
bolnišnično oskrbo v drugi državi članici, 
kadar so izpolnjeni naslednji pogoji: če bi 
bil pacient oskrbe deležen na njenem 
ozemlju, bi stroške prevzel njen sistem 
socialne varnosti in posledični odhod 
pacientov zaradi izvajanja Direktive resno 
ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti in/ali ta odhod pacientov resno 
ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
načrtovanje in racionalizacijo v sektorju 
bolnišnic v izogib preobremenjenosti 
bolnišnic, neuravnoteženosti 
zagotavljanja bolnišnične oskrbe ter 
logistični in finančni izgubi, vzdrževanje 
vsem dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. Ocena natančnega učinka 
pričakovanega odhoda pacientov zahteva 
kompleksne predpostavke in izračune, 
zato Direktiva omogoča sistem predhodne 

tveganje za resno ogrozitev finančnega
ravnotežja sistema socialne varnosti ali 
cilja ohranitve uravnotežene in vsem 
dostopne zdravstvene in bolnišnične 
storitve lahko glavni razlog javnega 
interesa, ki lahko utemelji omejitev načela 
pravice opravljanja storitev. Sodišče je 
prav tako potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 
na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta Direktiva 
bi morala zagotavljati sistem predhodne 
odobritve prevzema stroškov za 
zdravstveno oskrbo v drugi državi članici.
Predhodna odobritev je bistvena za vsako 
bolnišnično in specializirano oskrbo, saj 
pacientom daje zagotovilo, da bodo 
deležni zdravljenja in da bo njegove 
stroške prevzel njihov sistem socialne 
varnosti.
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odobritve, če se lahko na podlagi 
zadostnega razloga pričakuje, da bo 
sistem socialne varnosti resno ogrožen. To 
mora prav tako zajemati primere že 
obstoječih sistemov predhodne odobritve, 
ki so v skladu s pogoji iz člena 8. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Če se država članica odloči 
vzpostaviti sistem predhodne odobritve za 
prevzem stroškov za bolnišnično ali 
specializirano oskrbo v drugi državi članici 
v skladu z določbami te direktive, mora 
stroške za takšno oskrbo v drugi državi 
članici povrniti država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
do višine stroškov, ki bi bili prevzeti za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo. Kadar pa so izpolnjeni pogoji iz 
člena 22(2) Uredbe (EGS) št. 1408/71, 
mora biti zahtevek za odobritev odobren in 
storitve izvedene v skladu z navedeno 
uredbo. To se zlasti uporablja v primerih, 
kadar je zahtevek za odobritev odobren po 
upravnem ali sodnem pregledu zahtevka in 
se je zadevna oseba zdravila v drugi državi 
članici. V tem primeru se členi 6, 7, 8 in 9 
te direktive ne uporabljajo. To je v skladu s 
sodno prakso Sodišča, ki določa, da so 
pacienti, ki menijo, da zavrnitev njihovega 
zahtevka ni utemeljena, upravičeni so 
povračila celotnih stroškov zdravljenja, 
prejetega v drugi državi članici, v skladu z 
določbami zakonodaje države članice 
zdravljenja.

(32) Če se država članica odloči 
vzpostaviti sistem predhodne odobritve za 
prevzem stroškov za bolnišnično ali 
specializirano oskrbo v drugi državi članici 
v skladu z določbami te direktive, mora 
stroške za takšno oskrbo v drugi državi 
članici povrniti država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
do višine stroškov, ki bi bili prevzeti za 
zdravljenje, ki je enako ali enako 
učinkovito za pacienta, v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ne da bi bili preseženi dejanski stroški za 
prejeto zdravstveno varstvo. Kadar pa so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22(2) Uredbe 
(EGS) št. 1408/71, mora biti zahtevek za 
odobritev odobren in storitve izvedene v 
skladu z navedeno uredbo. To se zlasti 
uporablja v primerih, kadar je zahtevek za 
odobritev odobren po upravnem ali sodnem 
pregledu zahtevka in se je zadevna oseba 
zdravila v drugi državi članici. V tem 
primeru se členi 6, 7, 8 in 9 te direktive ne 
uporabljajo. To je v skladu s sodno prakso 
Sodišča, ki določa, da so pacienti, ki 
menijo, da zavrnitev njihovega zahtevka ni 
utemeljena, upravičeni so povračila 
celotnih stroškov zdravljenja, prejetega v 
drugi državi članici, v skladu z določbami 
zakonodaje države članice zdravljenja.
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Obrazložitev

 Sodna praksa SES ne vključuje sklicevanja na „ali podobno zdravstveno varstvo“. Zaradi 
pravne varnosti in skladnosti s pravili za koordinacijo sistemov socialne varnosti bi bilo treba 
zvezo „ali podobno zdravstveno varstvo“ nadomestiti z „ali enako učinkovito za pacienta“. 
To je v skladu z razlago Sodišča za besedo „zdravljenje“ iz člena 22 uredbe št. 1408/71 (novi 
člen 20 uredbe št. 883/2004) (glej npr. C-372/04, Watts, odstavek 61).

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33a) Zavrnitev predhodne odobritve ne 
more biti utemeljena zgolj s čakalnimi 
listami, ki omogočajo načrtovanje in 
upravljanje bolnišnične oskrbe na podlagi 
v naprej določenih splošnih kliničnih 
prioritet, ne da bi v določenem 
posameznem primeru prej napravili 
objektivno medicinsko oceno 
pacientovega zdravstvenega stanja, 
zgodovine in verjetnega napredovanja 
njegove bolezni, stopnje bolečine in/ali 
narave njegove prizadetosti v času, ko je 
zaprosil za odobritev ali ponovno 
odobritev.

Obrazložitev

Predlog spremembe razjasni pogoje, pod katerimi se lahko zavrne predhodno odobritev (glej 
C-372/04, primer Watts).

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ustrezne informacije o vse bistvenih 
vidikih čezmejnega zdravstvenega varstva 
so potrebne, da lahko pacienti uveljavljajo 
svoje pravice do čezmejnega 
zdravstvenega varstva v praksi. 

(34) Ustrezne informacije o vse bistvenih 
vidikih čezmejnega zdravstvenega varstva 
so potrebne, da lahko pacienti uveljavljajo 
svoje pravice do čezmejnega 
zdravstvenega varstva v praksi.
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Najučinkovitejši mehanizem za 
zagotavljanje takšnih informacij pri 
čezmejnem zdravstvenem varstvu je 
vzpostavitev osrednje kontaktne službe v 
vsaki državi članici, na katero se pacienti 
lahko obrnejo in ki lahko zagotovi 
informacije o čezmejnem zdravstvenem 
varstvu ob upoštevanju zdravstvenega 
sistema v navedeni državi članici. 
Vprašanja o vidikih čezmejnega 
zdravstvenega varstva bodo prav tako 
zahtevala povezovanje organov iz različnih 
držav članic, zato morajo te osrednje 
kontaktne službe prav tako predstavljati 
mrežo, v okviru katere se lahko takšna 
vprašanja najučinkoviteje obravnavajo. Te 
kontaktne službe morajo med seboj 
sodelovati in pacientom omogočiti 
sprejemanje utemeljenih odločitev v zvezi 
s čezmejnim zdravstvenim varstvom. Prav 
tako morajo zagotoviti informacije o 
razpoložljivih možnostih v primeru težav 
pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, 
zlasti za izvensodne poravnave čezmejnih 
sporov.

Najučinkovitejši mehanizem za 
zagotavljanje takšnih informacij pri 
čezmejnem zdravstvenem varstvu je 
vzpostavitev osrednje kontaktne službe v 
vsaki državi članici, na katero se pacienti 
lahko obrnejo in ki lahko zagotovi 
informacije o čezmejnem zdravstvenem 
varstvu ob upoštevanju zdravstvenega 
sistema v navedeni državi članici.
Vprašanja o vidikih čezmejnega 
zdravstvenega varstva bodo prav tako 
zahtevala povezovanje organov iz različnih 
držav članic, zato morajo te osrednje 
kontaktne službe prav tako predstavljati 
mrežo, v okviru katere se lahko takšna 
vprašanja najučinkoviteje obravnavajo. Te 
kontaktne službe morajo med seboj 
sodelovati in pacientom omogočiti 
sprejemanje utemeljenih odločitev v zvezi 
s čezmejnim zdravstvenim varstvom. Prav 
tako morajo zagotoviti informacije o 
razpoložljivih možnostih v primeru težav 
pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, 
zlasti za izvensodne poravnave čezmejnih 
sporov. Pri sklepanju dogovorov za 
dajanje informacij o čezmejnem 
zdravstvenem varstvu bi morale države 
članice upoštevati potrebo po 
zagotavljanju informacij v dostopnih 
oblikah in možnih virov dodatne pomoči 
za ranljive paciente, invalide in osebe s 
posebnimi potrebami.

Obrazložitev

Izredno pomembno je, da so informacije o čezmejnem zdravstvenem varstvu na voljo v 
dostopnih oblikah.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe,  

(45) Pristojnim organom držav članic je 
zlasti treba podeliti pooblastila, da
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in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično oskrbo; 
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva; seznam posebnih 
meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
evropske referenčne mreže, postopek za 
vzpostavitev evropskih referenčnih mrež.
Navedeni ukrepi so splošnejše narave in 
so namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

sprejmejo naslednje ukrepe, in sicer 
seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično oskrbo; 
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično oskrbo; 
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva; seznam posebnih 
meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
evropske referenčne mreže, postopek za 
vzpostavitev evropskih referenčnih mrež. 
Navedeni ukrepi so splošnejše narave in so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično oskrbo; 
seznam storitev, ki se uvrščajo med 
telemedicinske in laboratorijske storitve 
ter diagnosticiranje in izdajanje 
zdravstvenih receptov na daljavo; 
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva; seznam posebnih 
meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
evropske referenčne mreže, postopek za 
vzpostavitev evropskih referenčnih mrež. 
Navedeni ukrepi so splošnejše narave in so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
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1999/468/ES. direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, katere storitve se uvrščajo med telemedicinske in laboratorijske storitve ter 
diagnosticiranje in izdajanje zdravstvenih receptov na daljavo. Tako bo direktiva bolj jasna 
in razumljiva, s tem pa učinkovitejša.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Z omogočitvijo prostega pretoka 
pacientov v Evropski uniji bi ta direktiva 
verjetno povzročila konkurenco med 
izvajalci storitev zdravstvenega varstva. 
Zaradi te konkurence bi se verjetno 
izboljšala kakovost zdravstvenega varstva 
za vse, vzpostavljeni pa bi bili tudi centri 
odličnosti.

Obrazložitev

Tak rezultat direktive bi pomenil pozitiven prispevek k sistemom zdravstvenega varstva v 
državah članicah, vendar je treba njene rezultate pozorno spremljati.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Uvodna izjava 46 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46b) Dostop do evropskih referenčnih 
centrov bi moral biti omogočen vsem. 

Obrazložitev
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Razprava o evropskih referenčnih centrih še poteka. Treba je poudariti, da se mora ta 
razprava zaključiti ter da je cilj centrov enak dostop za vse. Povračilo stroškov bi moralo biti 
del uredbe o usklajevanju sistemov socialne varnosti.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa splošen okvir za 
zagotavljanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva.

Ta direktiva določa splošna pravila za 
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
dostopa do varnega, visoko kakovostnega, 
trajnostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva, pri tem pa 
popolnoma upošteva odgovornost držav 
članic za opredelitev pravic socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter 
organizacijo in zagotavljanjem zdravstva, 
zdravstvenega varstva, zdravniške oskrbe 
in pravic socialne varnosti v skladu z 
načelom splošne dostopnosti, solidarnosti, 
dostopa do oskrbe dobre kakovosti, 
enakosti, cenovne dostopnosti, enake 
fizične dostopnosti in demokratičnega 
nadzora.

Obrazložitev

Da bi preprečili, da bi morali državljani zaradi zdravstvenega varstva v drugo državo članico 
mora biti sistem tudi smotrn.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za izvajanje 
zdravstvenega varstva, ne glede na to, kako 
je organizirano, zagotovljeno in 
financirano oz. ali je javno ali zasebno.

Ta direktiva se uporablja za izvajanje 
zdravstvenega varstva, ne glede na to, kako 
je organizirano, zagotovljeno in 
financirano oz. ali je javno ali zasebno. Ta 
direktiva velja za obvezne, zasebne in 
kombinirane sisteme zdravstvenega 
zavarovanja. 
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) uredbe o usklajevanju sistemov socialne 
varnosti, zlasti člen 22 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi 
sistemov socialne varnosti za zaposlene 
osebe, samozaposlene osebe in njihove 
družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, 
ter Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti;

(f) uredbe o usklajevanju sistemov socialne 
varnosti, zlasti člene 19, 20, 22 in 25
Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 z dne 
14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne 
varnosti za zaposlene osebe, 
samozaposlene osebe in njihove družinske 
člane, ki se gibljejo v Skupnosti, ter člene 
17, 18, 19, 20, 27 in 28 Uredbe (ES) 
št. 883/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti;

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka ga (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) Direktivo Sveta 92/49/EGS z dne 
18. junija 1992 o uskladitvi zakonov in 
drugih predpisov o neposrednem 
zavarovanju razen življenjskega 
zavarovanja in o spremembah direktiv 
73/239/EGS in 88/357/EGS (Tretja 
direktiva o premoženjskem zavarovanju)1.
1. UL L 228, 11.8.1992, str. 1.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V okoliščinah, v katerih je treba odobriti 
zahtevek za odobritev ustreznega 
zdravljenja v drugi državi članici v skladu s 
členom 22 Uredbe (EGS) št. 1408/71, se 

2. Do dneva, ko začne veljati Uredba (ES) 
št. 883/2004, se uporablja pravilo, da se v
okoliščinah, v katerih je treba odobriti 
zahtevek za odobritev ustreznega 
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uporabljajo določbe navedene uredbe, 
določbe iz členov 6, 7, 8 in 9 te direktive 
pa se ne uporabljajo. V nasprotnem 
primeru, kadar zavarovana oseba išče 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici 
v drugačnih okoliščinah, se uporabljajo 
členi 6, 7, 8 in 9 te direktive, člen 22 
Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 pa se ne 
uporablja. Kadar pa so izpolnjeni pogoji za 
odobritev zahtevka iz člena 22(2) Uredbe 
(EGS) št. 1408/71, se zahtevek odobri in 
storitve izvedejo v skladu z navedeno 
uredbo. V tem primeru se členi 6, 7, 8 in 9 
te direktive ne uporabljajo.

zdravljenja v drugi državi članici v skladu s 
členom 22 Uredbe (EGS) št. 1408/71, 
uporabljajo določbe navedene uredbe, 
določbe iz členov 6, 7, 8 in 9 te direktive 
pa se ne uporabljajo. V nasprotnem 
primeru, kadar zavarovana oseba išče 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici 
v drugačnih okoliščinah, se uporabljajo 
členi 6, 7, 8 in 9 te direktive, člen 22 
Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 pa se ne 
uporablja. Kadar pa so izpolnjeni pogoji za 
odobritev zahtevka iz člena 22(2) Uredbe 
(EGS) št. 1408/71, se zahtevek odobri in 
storitve izvedejo v skladu z navedeno 
uredbo. V tem primeru se členi 6, 7, 8 in 9 
te direktive ne uporabljajo.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Od dneva, ko začne veljati Uredba
(ES) št. 883/2004, se uporablja pravilo, da 
se v okoliščinah, v katerih je treba 
odobriti zahtevek za odobritev ustreznega 
zdravljenja v drugi državi članici v skladu 
s členom 20 Uredbe (ES) št. 883/2004, 
uporabljajo določbe navedene uredbe, 
določbe iz členov 6, 7, 8 in 9 te direktive 
pa se ne uporabljajo. V nasprotnem 
primeru, kadar zavarovana oseba išče 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici 
v drugačnih okoliščinah, se uporabljajo 
členi 6, 7, 8 in 9 te direktive, člen 20 
Uredbe Sveta (EGS) št. 883/2004 pa se ne 
uporablja. Kadar pa so izpolnjeni pogoji 
za odobritev zahtevka iz člena 20(2) 
Uredbe (ES) št. 883/2004, se zahtevek 
vedno odobri in storitve izvedejo v skladu 
z navedeno uredbo. V tem primeru se 
členi 6, 7, 8 in 9 te direktive ne 
uporabljajo.
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Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) „zdravstveno varstvo“ je zdravstvena 
storitev, ki jo izvaja ali nadzoruje 
zdravstveni delavec med opravljanjem 
svojega poklica in ne glede na način, kako 
je organizirana, zagotovljena in 
financirana na nacionalni ravni oz. ali je 
javna ali zasebna;

(a) (a) „zdravstveno varstvo“ je 
zdravstvena storitev, ki se jo izvaja, da bi 
ocenili, vzdrževali ali povrnili zdravstveno 
stanje pacientov. Za namene členov 6, 7, 
8, 9, 10 in 11 te direktive so zdravstveno 
varstvo zdravljenja, ki sodijo med 
ugodnosti, zagotovljene z zakonodajo 
države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja;

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „čezmejno zdravstveno varstvo“ je 
zdravstveno varstvo v državi članici, ki ni 
tista država, v kateri je pacient zavarovana 
oseba, ali zdravstveno varstvo v državi 
članici, ki ni tisti država, v kateri ima 
izvajalec storitev zdravstvenega varstva 
stalno prebivališče, je registriran ali 
ustanovljen;

(b) „čezmejno zdravstveno varstvo“ je 
zdravstveno varstvo, ki ga pacient prejme
v drugi državi članici, ki ni država, v kateri 
je pacient zavarovana oseba;

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) „uporaba zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici“ je zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, ki ni država članica, v 
kateri je pacient zavarovana oseba;

(c) „uporaba zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici“ je zdravstveno varstvo, 
prejeto v drugi državi članici, ki ni država 
članica, v kateri je pacient zavarovana 
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oseba;

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 4 – točka g – točka ii a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) zavarovana oseba, kakor je 
opredeljena v zavarovalnih pogojih 
sistemov zasebnega zdravstvenega 
zavarovanja;

Predlog spremembe 37

Predlog direktive
Člen 4 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) Kadar je zaradi uporabe Uredbe 
(EGS) 1408/71 in Uredbe (ES) 883/2004 
organ zdravstvenega zavarovanja v državi 
članici, kjer ima pacient stalno 
prebivališče, odgovoren za zagotavljanje 
ugodnosti v skladu z zakonodajo te države, 
se ta država za namene te direktive šteje 
za državo pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja;

Predlog spremembe 38

Predlog direktive
Člen 4 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „škoda“ je neugoden rezultat ali 
poškodba, ki nastane med izvajanjem 
zdravstvenega varstva.

(l) „neželeni dogodek“ je nenamerna 
poškodba ali zaplet, ki običajno ni 
posledica stanja, ki se zdravi, ali izvajanja 
potrebnega zdravstvenega varstva.
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Obrazložitev

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica zdravljenja je pristojna 
za organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva. V okviru tega in ob upoštevanju 
načel univerzalnosti, dostopa do oskrbe 
dobre kakovosti, enakosti in solidarnosti, 
opredelijo jasne standarde kakovosti in 
varnosti za zdravstveno varstvo na 
njihovem ozemlju ter zagotovijo:

1. Država članica zdravljenja je pristojna 
za organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva. V okviru tega in ob upoštevanju 
načel univerzalnosti, dostopa do oskrbe 
dobre kakovosti, enakosti in solidarnosti, 
opredelijo jasne standarde kakovosti in 
varnosti za zdravstveno varstvo na 
njihovem ozemlju ter upoštevajo:

Obrazložitev

Zahtevati od držav članic, da "zagotovijo" določene točke, posega v njihovo odgovornost, da 
same določajo svoje standarde kakovosti in varnosti. Glede na člen 152 Pogodbe, ki pravi, da 
so države članice odgovorne za organizacijo, financiranje in izvajanje zdravstvenega varstva 
svojih državljanov, se zdi bolj primerno zahtevati, da države članice "upoštevajo" namesto 
"zagotovijo".

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica zdravljenja je pristojna 
za organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva. V okviru tega in ob upoštevanju 
načel univerzalnosti, dostopa do oskrbe 
dobre kakovosti, enakosti in solidarnosti, 

1. Država članica zdravljenja je pristojna 
za organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva. Ob upoštevanju načel splošnega 
interesa, univerzalnosti, dostopa do oskrbe 
dobre kakovosti, enakosti in solidarnosti
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opredelijo jasne standarde kakovosti in 
varnosti za zdravstveno varstvo na 
njihovem ozemlju ter zagotovijo:

ter nalog javne storitve, ki iz tega izhajajo 
in so dodeljene izvajalcem storitev 
zdravstvenega varstva, opredelijo jasne 
standarde kakovosti in varnosti za 
zdravstveno varstvo na njihovem ozemlju 
ter zagotovijo:

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da so storitve zdravstvenega varstva storitve splošnega interesa in se jih ne 
sme primerjati z običajnimi storitvami, za katere veljajo splošne določbe na notranjem trgu v 
skladu z direktivo št. 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 
o storitvah na notranjem trgu.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) da so ti standardi kakovosti in 
varnosti na voljo javnosti v jasni in 
državljanom dostopni obliki;

Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 5 - odstavek 1 - točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da se uporaba takšnih standardov s 
strani izvajalcev storitev zdravstvenega 
varstva v praksi redno spremlja in da se 
sprejmejo korektivni ukrepi, kadar niso 
izpolnjeni ustrezni standardi, ob
upoštevanju napredka na področju 
medicine in zdravstvene tehnologije;

(b) da se uporaba takšnih standardov s 
strani izvajalcev storitev zdravstvenega 
varstva v praksi redno spremlja ter 
ocenjuje in da se sprejmejo korektivni 
ukrepi, kadar niso izpolnjeni ustrezni 
standardi, ob upoštevanju napredka na 
področju medicine in zdravstvene 
tehnologije;

Obrazložitev

Ocena rezultatov spremljanja je pomembna, da se pokaže, na čem temeljijo korektivni ukrepi. 
Poleg tega je mogoče rezultate ocene uporabiti za oblikovanje omrežja pooblaščenih in 
priznanih izvajalcev storitev zdravstvenega varstva.
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Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) da se uporaba takšnih standardov s 
strani izvajalcev storitev zdravstvenega 
varstva v praksi redno spremlja in da se 
sprejmejo korektivni ukrepi, kadar niso 
izpolnjeni ustrezni standardi
, ob upoštevanju napredka na področju 
medicine in zdravstvene tehnologije;

(b) da se uporaba takšnih standardov s 
strani izvajalcev storitev zdravstvenega 
varstva in usposobljenost zdravstvenih 
delavcev v praksi redno spremlja in da se 
sprejmejo korektivni ukrepi, da bi 
spodbujali odličnost in zagotovili 
izpolnjevanje ustreznih standardov, ob 
upoštevanju napredka na področju 
medicine in zdravstvene tehnologije;

Obrazložitev

Bistvenega pomena za varnost pacientov je, da so zdravstveni delavci usposobljeni za delo.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) da izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva zagotovijo vse pomembne 
informacije, tako da lahko pacienti 
sprejemajo utemeljene odločitve, zlasti 
informacije o razpoložljivosti, cenah in 
rezultatih zagotovljenega zdravstvenega 
varstva ter podatke o njihovem 
zavarovanju ali drugih oblikah osebne ali 
kolektivne zaščite v zvezi s poklicno 
odgovornostjo;

(c) da izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva zagotovijo vse pomembne 
informacije, tako da lahko pacienti 
sprejemajo utemeljene odločitve, zlasti 
informacije o kakovosti, razpoložljivosti, 
cenah in rezultatih zagotovljenega 
zdravstvenega varstva ter podatke o 
njihovem zavarovanju ali drugih oblikah 
osebne ali kolektivne zaščite v zvezi s 
poklicno odgovornostjo ter v zvezi s 
povračilom drugih stroškov pacienta, kot 
so potni stroški in stroški nastanitve za 
starše, ki spremljajo svoje otroke;

Obrazložitev

Namen je zagotoviti, da bodo pacienti obveščeni o pravilih za povračilo stroškov, ki veljajo 
zanje.
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Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) da izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva zagotovijo vse pomembne 
informacije, tako da lahko pacienti 
sprejemajo utemeljene odločitve, zlasti 
informacije o razpoložljivosti, cenah in 
rezultatih zagotovljenega zdravstvenega 
varstva ter podatke o njihovem 
zavarovanju ali drugih oblikah osebne ali 
kolektivne zaščite v zvezi s poklicno 
odgovornostjo;

(c) da izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva zagotovijo vse pomembne 
informacije, tako da lahko pacienti 
sprejemajo utemeljene odločitve, zlasti 
informacije o razpoložljivosti, kakovosti, 
varnosti, cenah in rezultatih 
zagotovljenega zdravstvenega varstva ter 
podatke o njihovem zavarovanju ali drugih 
oblikah osebne ali kolektivne zaščite v 
zvezi s poklicno odgovornostjo;

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo in da so jim zagotovljena pravna 
sredstva in odškodnina, kadar utrpijo 
škodo, nastalo pri zdravstvenem varstvu;

(d) da imajo pacienti, izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva in javnost možnost 
vložiti pritožbo in da jim je zagotovljena 
uporaba primernih pravnih sredstev in 
odškodnina, kadar utrpijo škodo ali se 
zavejo povzročene škode, nastale pri 
čezmejnem zdravstvenem varstvu. To je 
postavljeno v kontekst učinkovitega 
zdravstvenega sistema in poklicnega 
urejanja.
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) pacientom iz drugih držav članic je (g) pacientom iz drugih držav članic je
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zagotovljeno enako zdravljenje kot 
državljanom države članice zdravljenja, 
vključno z zaščito pred diskriminacijo, 
zagotovljeno v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in veljavno zakonodajo države 
članice zdravljenja.

zagotovljeno enako zdravljenje kot 
državljanom države članice zdravljenja, 
vključno z zaščito pred diskriminacijo, 
zagotovljeno v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in veljavno zakonodajo države 
članice zdravljenja. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje.

Obrazložitev

Da bi zagotovili jasnost in doslednost, bi bilo smiselno v osrednje besedilo direktive vključiti 
izjavo, ki potrjuje, kot je zapisano v uvodni izjavi 12, da izvajalci zdravstvenega varstva niso 
dolžni sprejeti načrtovanega zdravljenja ali dati prednosti pacientom iz drugih držav članic v 
škodo pacientov države članice zdravljenja.
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) Države članice v skladu z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah jasno 
opredelijo pravice pacientov in 
posameznikov na področju zdravstvenega 
varstva.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ker je, zlasti za paciente, ohranjanje 
kakovosti in varnosti čezmejne oskrbe zelo 
pomembno, je treba med organizacije, ki 
oblikujejo standarde in smernice iz 
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odstavkov 1 in 3, vključiti vsaj 
organizacije pacientov (zlasti čezmejne).
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo ali poiskati 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
ne prepreči prejemanje zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, v kateri je 
zadevno zdravljenje med ugodnostmi, 
zagotovljenimi z zakonodajo države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in do katerih je zavarovana 
oseba upravičena. Država članica
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zavarovani osebi povrne stroške, ki bi bili 
plačani iz obveznega sistema socialne 
varnosti za enako ali podobno zdravstveno 
varstvo na njenem ozemlju. V vsakem 
primeru država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja določi, katere 
storitve zdravstvenega varstva so plačane 
ne glede na kraj izvajanja.

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo (načrtovana 
oskrba) ali poiskati zdravstveno varstvo 
(načrtovana oskrba) v drugi državi članici, 
ne prepreči prejemanje zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, v kateri je 
zadevno zdravljenje med ugodnostmi, 
zagotovljenimi z zakonodajo države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in do katerih je zavarovana 
oseba upravičena. Pristojni organ države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja (brez poseganja v Uredbo 
(EGS) št. 1408/71 in Uredbo št. 883/2004 
od datuma njene veljavnosti) zavarovani 
osebi povrne stroške, ki bi bili plačani iz 
obveznega sistema socialne varnosti za 
enako ali enako učinkovito zdravljenje na 
njenem ozemlju. V vsakem primeru država 
članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja določi, katere storitve 
zdravstvenega varstva so plačane ne glede 
na kraj izvajanja.

Obrazložitev

Treba je posebej poudariti, da se ta člen nanaša na načrtovano oskrbo, ki je razlog za pot v 
tujino.
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Stroške za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici povrne država članica
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
skladu z določbami te direktive do višine 
stroškov, ki bi bili prevzeti za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo.

2. Stroške za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici povrne ali plača sistem 
socialne varnosti ali pristojni organ iz 
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja (brez poseganja v Uredbo št. 
1408/71 in Uredbo št. 883/2004 od datuma 
njene veljavnosti) v skladu z določbami te 
direktive do višine stroškov, ki bi bili 
prevzeti za enako ali enako učinkovito 
zdravljenje v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, ne da bi bili 
preseženi dejanski stroški za prejeto 
zdravstveno varstvo. Države članice se 
lahko odločijo, da krijejo druge s tem 
povezane stroške, kot so stroški nastanitve 
in potni stroški.

Obrazložitev

Pojasnilo, da morajo stroške povrniti ustrezni nosilci socialnega zavarovanja in ne država 
članica.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko za 
pacienta, ki išče zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, uvede enake pogoje, 
merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti za 
prejemanje zdravstvenega varstva ter 
povračilo stroškov za zdravstveno varstvo, 
ki bi jih uvedla za enako ali podobno 
zdravstveno varstvo na svojem ozemlju, v 
kolikor niso diskriminatorni in ne ovirajo 
prostega pretoka oseb.

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko za 
pacienta, ki išče zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, uvede enake pogoje, 
merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti za 
prejemanje zdravstvenega varstva ter 
povračilo stroškov za zdravstveno varstvo, 
ki bi jih uvedla za enako ali enako 
učinkovito zdravljenje na svojem ozemlju, 
v kolikor niso diskriminatorni in ne ovirajo 
prostega pretoka oseb. 
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Obrazložitev

Sodna praksa SES ne vključuje sklicevanja na „ali podobno zdravstveno varstvo“. Zaradi 
pravne varnosti in skladnosti s pravili za koordinacijo sistemov socialne varnosti bi bilo treba 
zvezo „ali podobno zdravstveno varstvo“ nadomestiti z „ali za pacienta enako učinkovito“. 
To je v skladu z razlago Sodišča za besedo „zdravljenje“ iz člena 22 direktive št. 1408/71 
(novi člen 20 direktive št. 883/2004) (glej npr. C-372/04, Watts, odstavek 61).
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice imajo mehanizem za 
izračun stroškov, ki jih je treba povrniti 
zavarovani osebi iz obveznega sistema 
socialne varnosti za zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici. Ta mehanizem temelji 
na objektivnih, nediskriminatornih, vnaprej 
znanih merilih, stroški, povrnjeni v skladu 
s tem mehanizmom, pa niso manjši od 
zneska, ki bi bil prevzet za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo na ozemlju 
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja.

4. Države članice imajo mehanizem za 
izračun stroškov, ki jih je treba povrniti 
zavarovani osebi iz obveznega sistema 
socialne varnosti za zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici. Ta mehanizem temelji 
na objektivnih, nediskriminatornih, vnaprej 
znanih merilih, stroški, povrnjeni v skladu 
s tem mehanizmom, pa niso manjši od 
zneska, ki bi bil prevzet za enako ali enako 
učinkovito zdravljenje na ozemlju države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja.

Obrazložitev

Sodna praksa SES ne vključuje sklicevanja na „ali podobno zdravstveno varstvo“. Zaradi 
pravne varnosti in skladnosti s pravili za koordinacijo sistemov socialne varnosti bi bilo treba 
zvezo „ali podobno zdravstveno varstvo“ nadomestiti z „ali za pacienta enako učinkovito“. 
To je v skladu z razlago Sodišča za besedo „zdravljenje“ iz člena 22 direktive št. 1408/71 
(novi člen 20 direktive št. 883/2004) (glej npr. C-372/04, Watts, odstavek 61).
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice imajo mehanizem za 
izračun stroškov, ki jih je treba povrniti 
zavarovani osebi iz obveznega sistema 

4. Države članice imajo mehanizem za 
izračun stroškov, ki se povrnejo za 
zavarovano osebo iz obveznega sistema 
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socialne varnosti za zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici. Ta mehanizem temelji 
na objektivnih, nediskriminatornih, vnaprej 
znanih merilih, stroški, povrnjeni v skladu 
s tem mehanizmom, pa niso manjši od 
zneska, ki bi bil prevzet za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo na ozemlju 
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja.

socialne varnosti za zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici. Ta mehanizem temelji 
na objektivnih, nediskriminatornih, vnaprej 
znanih merilih, stroški, povrnjeni v skladu 
s tem mehanizmom, pa niso manjši od 
zneska, ki bi bil prevzet za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo na ozemlju 
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja.

Obrazložitev

Dejstvo, da mora pacient najprej sam plačati za oskrbo, preden lahko zaprosi za povrnitev 
stroškov, lahko ogrozi enak dostop do oskrbe. Države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in zdravljenja bi lahko med seboj vzpostavile hiter sistem za povračilo stroškov 
(vsaj za ekonomsko prikrajšane paciente, če ne za vse paciente). Z določitvijo, da se stroški 
povrnejo zavarovani osebi, se ta možnost izključi.
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pacientom, ki potujejo v drugo državo 
članico z namenom prejemati zdravstveno 
varstvo ali poiskati zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, se zagotovi dostop do 
njihovih zdravstvenih kartotek v skladu z 
nacionalnimi ukrepi o izvajanju določb 
Skupnosti o varstvu osebnih podatkov, 
zlasti direktiv 95/46/ES in 2002/58/ES.

5. Pacientom, ki potujejo v drugo državo 
članico z namenom prejemati zdravstveno 
varstvo ali poiskati zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, se zagotovi dostop do 
njihovih zdravstvenih kartotek v skladu z 
nacionalnimi ukrepi o izvajanju določb 
Skupnosti o varstvu osebnih podatkov, 
zlasti direktiv 95/46/ES in 2002/58/ES. Če 
so zdravstvene kartoteke v elektronski 
obliki, imajo pacienti zagotovljeno pravico 
do kopij teh kartotek ali dostop do njih na 
daljavo.
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Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Pacientom, ki potujejo v drugo državo 
članico z namenom prejemati zdravstveno 
varstvo ali poiskati zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, se zagotovi dostop do 

5. Pacientom, ki prejemajo zdravstveno 
varstvo v državi članici, ki ni država 
članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ali iščejo zdravstveno varstvo 
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njihovih zdravstvenih kartotek v skladu z 
nacionalnimi ukrepi o izvajanju določb 
Skupnosti o varstvu osebnih podatkov, 
zlasti direktiv 95/46/ES in 2002/58/ES.

v drugi državi članici, se zagotovi dostop 
do njihovih zdravstvenih kartotek v skladu 
z nacionalnimi ukrepi o izvajanju določb 
Skupnosti o varstvu osebnih podatkov, 
zlasti direktiv 95/46/ES in 2002/58/ES.

Obrazložitev

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs.
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g.  Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja ne povrne stroškov za 
nebolnišnično oskrbo v drugi državi 
članici, za katero je potrebna predhodna 
odobritev, kadar so stroški navedene 
oskrbe, če se izvaja na njenem ozemlju, 
plačani iz njenega sistem socialne varnosti.

Država članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja ne povrne stroškov za 
nebolnišnično oskrbo v drugi državi 
članici, za katero je potrebna predhodna 
odobritev, kadar so stroški navedene 
oskrbe, če se izvaja na njenem ozemlju, 
plačani iz njenega obveznega sistema
socialne varnosti.

Obrazložitev

Načela o prevzemu stroškov za zdravstveno varstvo veljajo, če gre za stroške zdravljenja, ki bi 
bili plačani v okviru obveznega sistema socialne varnosti države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, če se zdravljenje izvaja na ozemlju te države članice. To ustreza 
izrazu iz člena 6 te direktive.
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo sta
bolnišnična oskrba in specializirana 
oskrba zdravstveno varstvo, kot ga 
opredeljuje država članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja in ki zahteva:
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta 
vsaj za eno noč;

(a) prenočitev zadevnega pacienta vsaj za 
eno noč; ali 

Obrazložitev

Opredelitev Komisije ne ustreza dejanskemu stanju storitev, ki se opravljajo v državah 
članicah. Opredelitev prav tako ne upošteva storitev, kot je ambulantna kirurgija.
Opredelitev bolnišnične oskrbe bi se morala sklicevati na veljavno opredelitev v državi 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, da bi ustrezala dejanskemu stanju storitev, ki se 
zagotavljajo v praksi.
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na:
zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme, ali

(b) uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme, ali 
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zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce. 

(c) zdravljenje, ki predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce.
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

črtano

Obrazložitev

Ta predlog spremembe priznava, da so lahko sistemi predhodne odobritve za paciente 
koristni, ker zagotavljajo preglednost glede upravičenosti do povračila stroškov in vsote 
stroškov, ki jo bodo morali kriti sami, ureditve za kakršno koli potrebno poznejše zdravljenje 
in posledice v primeru kakršnih koli težav. Ti vidiki veljajo enako za oskrbo v bolnišnicah in v 
drugih oblikah, kot veljajo vprašanja o potrebi po načrtovanju storitev in upravljanju 
finančnih sredstev za tiste, ki vodijo sisteme zdravstvenega varstva. 

Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja uvede sistem 
predhodne odobritve za povračilo stroškov 
iz njihovega sistema socialne varnosti za 
bolnišnično oskrbo, ki se izvaja v drugi 
državi članici, kadar bi to lahko vplivalo 
na pomembne vidike njenega sistema 
zdravstvenega varstva, vključno z 
obsegom, stroški ali finančno strukturo.
Ta sistem se uporablja brez poseganja v 
Uredbo (EGS) št. 1408/71 in Uredbo št. 
883/2004 od datuma njene veljavnosti.

(a) če se storitev zdravstvenega varstva 
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izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, in
(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
(i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali
(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice.

Obrazložitev

 Ta predlog spremembe priznava, da so sistemi predhodne odobritve za paciente koristni, ker 
zagotavljajo preglednost glede upravičenosti do povračila stroškov in vsote stroškov, ki jo 
bodo morali kriti sami, ureditve za kakršno koli potrebno poznejšo oskrbo in posledice v 
primeru kakršnih koli težav. Države članice bi morale imeti možnost, da se same odločijo, v 
katerih okoliščinah so nujni sistemi predhodne odobritve za paciente, ki iščejo zdravstveno 
varstvo v tujini, pri čemer morajo ti sistemi izpolnjevati merila, kot sta preglednost in 
sorazmernost, biti enostavni in jasni ter zagotavljati pravočasne odzive na zahtevke.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve velja brez 
poseganja v člen 3(2) in je omejen na tisto, 
kar je nujno in sorazmerno za izogibanje 
takšnemu učinku, ter ne predstavlja 
sredstva za samovoljno diskriminacijo.

Predlog spremembe 64
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Sistemi za vložitev zahtevka predhodne 
odobritve morajo biti na voljo na 
lokalni/regionalni ravni ter biti dostopni 
pacientom in pregledni. Pravila za vložitev 
zahtevka in zavrnitev predhodne odobritve 
morajo biti znana pred vložitvijo zahtevka, 
da bodo zahtevki izvedeni na pošten in 
pregleden način.

Predlog spremembe 65

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Kjer je bil vložen in odobren zahtevek 
za predhodno odobritev, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da pacient vnaprej plača le 
stroške, ki bi jih moral plačati tudi, če bi 
prejel oskrbo v domačem zdravstvenem 
sistemu. Države članice bi si morale 
prizadevati, da prenašajo sredstva za vse 
ostale stroške neposredno med 
zdravstvenimi blagajnami in izvajalci 
zdravstvenega varstva.

   

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pacienti, ki si prizadevajo najti 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
imajo zagotovljeno pravico, da vložijo 
zahtevek za predhodno odobritev v državi 
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članici svojega zdravstvenega 
zavarovanja.

Obrazložitev

Da bi bila pravica do čezmejnega zdravstvenega varstva pravica vseh in da bi imeli pacienti 
možnost, da vedo zagotovo, ali jim bodo stroški povrnjeni, je pomembno, da imajo pacienti
pravico, da vložijo zahtevek za predhodno odobritev v državi članici svojega zdravstvenega 
zavarovanja. Sistem brez pravice do vložitve zahtevka za predhodno odobritev bi povzročil
veliko finančno negotovost pri pacientih. Zaradi te negotovosti bi postala pravica do 
čezmejnega zdravstvenega varstva manj privlačna za tiste z nižjimi dohodki in torej ne bi bila 
vsem enako dostopna.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 6 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Država članica zdravljenja lahko 
sprejme ustrezne ukrepe za obravnavanje 
prihoda pacientov in preprečitev, da bi ta 
prihod ogrožal sistem zdravstvenega 
varstva. Država članica zdravljenja se 
vzdrži diskriminacije na podlagi 
nacionalnosti in zagotovi, da so ukrepi, ki 
omejujejo prost pretok, omejeni na to, kar 
je nujno in sorazmerno.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(3), povračilo 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici ter drugi pogoji in 

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(3), povračilo 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici ter drugi pogoji in 
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formalnosti iz člena 6(3) temeljijo na 
objektivnih, nediskriminatornih merilih, ki 
so objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. V vsakem 
primeru pa se v skladu z uredbami o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti, 
navedenimi v členu 3.1(f), zahtevek 
zavarovani osebi vedno odobri, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22.1(c) in člena 
22.2 Uredbe 1408/71.

formalnosti iz člena 6(3) temeljijo na 
objektivnih, nediskriminatornih merilih, ki 
so objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. Do datuma 
začetka veljavnosti Uredbe (ES) 
št. 883/2004 velja pravilo, da se v vsakem 
primeru v skladu z uredbami o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti, 
navedenimi v členu 3.1(f), zahtevek 
zavarovani osebi vedno odobri, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22.1(c) in člena 
22.2 Uredbe (EGS) št. 1408/71. Od datuma 
začetka veljavnosti Uredbe (ES) 
št. 883/2004 pa velja pravilo, da se v 
okoliščinah iz člena 20 Uredbe (ES) št. 
883/2004 zavarovani osebi vedno odobri 
zahtevek na podlagi predpisov o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti iz 
člena 3(1)(f).

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, upoštevajo:

Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, upoštevajo in oblikujejo 
merila, s katerimi ugotavljajo:

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) nujnost zadevnega zdravljenja ali 
postopka zdravljenja;
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Obrazložitev
Čeprav mnogo zdravstvenih stanj ni bolečih, morda potrebujejo nujno zdravljenje ali poseg s 
posebnimi postopki zdravljenja.

Predlog spremembe 71

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka d a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pooblastitev izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva v državi članici 
zdravljenja.

Obrazložitev

Pooblastitev je pomemben element, s katerim se oceni kakovost izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva v drugih državah članicah.

Predlog spremembe 72

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) zdravstveno anamnezo pacienta.

Obrazložitev

Sodišče Evropskih skupnosti meni, da mora pristojni organ prav tako ustrezno upoštevati 
zdravstveno anamnezo pacienta pri ugotavljanju, ali je mogoče zdravljenje, ki je za pacienta 
enako učinkovito, zagotoviti brez nepotrebnega odlašanja v državi članici njegovega stalnega 
prebivališča (glej C-372/04, Watts, odstavek 62).

Predlog spremembe 73

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
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uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo nepristranske, 
primerljive in popolne informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

1a. Država članica zdravljenja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, s katerimi bi 
nepristranske, primerljive in popolne 
informacije postale javno dostopne, med 
drugim o prejemanju zdravstvenega 
varstva ter registriranih zdravstvenih 
delavcih in izvajalcih v tej državi članici, 
standardih kakovosti in varnosti, ki se 
uporabljajo, vzpostavljeni ureditvi ter 
postopku za vložitev pritožb zaradi škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega 
varstva v tej državi članici.
1b. V informacijah o čezmejni oskrbi je 
jasno predstavljena razlika med 
pravicami, ki jih pacienti uživajo na 
podlagi te direktive, in pravicami, ki 
izhajajo iz predpisov o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti iz člena 3(1)(f).

Obrazložitev
Za premišljeno izbiro bolnišnice so potrebne informacije, navedene v predlogu spremembe.

Predlog spremembe 74

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 so dostopne na 
enostaven način, vključno prek 
elektronskih medijev, ter vključujejo 
informacije o pacientovih pravicah, 
postopkih za uveljavljanje navedenih 
pravic in sistemih za pritožbe in pravna 
sredstva, če so pacientu takšne pravice 
odvzete.

2. Informacije iz odstavka 1 so dostopne na 
enostaven način, vključno prek 
elektronskih medijev, v obliki, ki je 
enostavno dostopna invalidnim osebam 
brez dodatnih stroškov, ter vključujejo 
informacije o pacientovih pravicah, 
postopkih za uveljavljanje navedenih 
pravic in sistemih za pritožbe in pravna 
sredstva, če so pacientu takšne pravice 
odvzete. 
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Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Poleg informacij iz odstavka 1 bodo 
informacije o zdravstvenih delavcih in 
izvajalcih zdravstvenih storitev enostavno 
dostopne prek elektronskih medijev, kar 
bodo zagotovile države članice, v katerih 
so zdravstveni delavci in izvajalci 
zdravstvenega varstva registrirani; 
vključevale bodo ime, registrsko številko, 
naslov prakse zdravstvenega delavca in 
morebitne omejitve njegove prakse;

Obrazložitev

 V interesu pacientov, ki uporabljajo čezmejne storitve, je potrebna večja preglednost uredbe 
o zdravstvenih delavcih in zdravstvenih storitvah. V državah članicah morajo biti dostopni 
javni registri zdravstvenih delavcev in izvajalcev, da lahko pacienti enostavno ugotovijo, kdo 
so napotni zdravniki, zdravstveni delavci in drugi izvajalci zdravljenja ter po potrebi 
preverijo in ocenijo poklicno usposobljenost zdravstvenih delavcev, ki zagotavljajo oskrbo. 
Na mednarodni ravni je bilo dokazano, da je za paciente najenostavnejši način dostopa do 
informacij o svojih sedanjih ali morebitnih izvajalcih zdravstvenega varstva prek objave 
javnih registrov teh zdravnikov. Tovrstni registri bi zdaj morali biti na voljo prek interneta in 
bi pacientu morali omogočati dostop do ustreznih podatkov, če išče s pomočjo imena ali 
registrske številke izvajalca zdravstvenega varstva (ali kar s pomočjo geografskega območja). 
Smotrni podatki, ki bi morali biti javno dostopni, bi morali vključevati vsaj ime, registrsko 
številko in naslov prakse zdravstvenega delavca, datum njihove prve registracije v registru, 
datum izteka njegove trenutne registracije ter vse morebitne pogoje ali omejitve prakse 
oziroma začasne prekinitve. Zdravstveni delavci, ki niso registrirani po lastni volji ali če so 
izključeni iz katerega koli drugega razloga, se ne smejo pojaviti v takem registru.

Predlog spremembe 76

Predlog direktive
Člen 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 10a
Ta država članica zagotovi, da:
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(a) pacienti na zahtevo prejmejo 
informacije o jamstvih kakovosti in 
varnosti opravljene oskrbe;

(b) izvajalci storitev države članice 
zdravljenja zagotovijo informacije o 
dostopnosti, ceni in rezultatih opravljene 
oskrbe, vključno s postopki za pritožbe in 
pravnimi sredstvi, ki so na voljo za 
zdravstveno varstvo.

Obrazložitev

Pacientom je treba zagotoviti čim bolj primerne in učinkovite informacije. Zato mora država 
članica zagotoviti informacije o svojem sistemu zdravstvenega varstva. Če bo morala vsaka 
država članica posebej zagotoviti informacije o drugih 27 državah članicah, bi bile lahko 
informacije neprimerne, informacijski sistem pa morda ne bi bil dovolj zanesljiv.

Predlog spremembe 77

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalne 
kontaktne službe za čezmejno zdravstveno 
varstvo ter Komisiji sporočijo njihova 
imena in kontaktne podatke.

1. Države članice določijo nacionalne 
kontaktne službe za čezmejno zdravstveno 
varstvo ter Komisiji sporočijo njihova 
imena in kontaktne podatke. Države 
članice zagotovijo, da so organizacije 
pacientov, skladi zdravstvenih zavarovanj 
in izvajalci zdravstvenega varstva 
vključeni v te nacionalne kontaktne 
službe. 

Predlog spremembe 78

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice določijo nacionalne 
kontaktne službe za čezmejno zdravstveno 
varstvo ter Komisiji sporočijo njihova 

1. Države članice določijo nacionalne 
kontaktne službe za čezmejno zdravstveno 
varstvo ter Komisiji sporočijo njihova 
imena in kontaktne podatke. Prav tako 
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imena in kontaktne podatke. lahko v korist zainteresiranih strani 
sestavijo nacionalne sezname bolnišnične 
in specializirane oskrbe.

Predlog spremembe 79

Predlog direktive
Člen 12 - odstavek 2 - točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, jamstvih kakovosti in varnosti, 
varstvu osebnih podatkov, postopkih za 
pritožbe in pravnih sredstvih, ki so na voljo 
za zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, ter o določilih in pogojih;

(a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, jamstvih kakovosti in varnosti, 
varstvu osebnih podatkov, postopkih za 
pritožbe in pravnih sredstvih, ki so na voljo 
za zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, o določilih in pogojih ter o centrih 
odličnosti ali zdravstvenih centrih, 
specializiranih za nekatere bolezni;

Obrazložitev

Pacientom morajo biti na voljo tudi informacije o centrih odličnosti ter specializiranih 
zdravstvenih centrih, da lahko sprejmejo premišljeno odločitev.

Predlog spremembe 80

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, jamstvih kakovosti in varnosti, 
varstvu osebnih podatkov, postopkih za 
pritožbe in pravnih sredstvih, ki so na voljo 
za zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, ter o določilih in pogojih;

(a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, standardih kakovosti in 
varnosti, varstvu osebnih podatkov, 
postopkih za pritožbe, sredstvih, ki urejajo 
dejavnost zdravstvenih delavcev in 
izvajalcev, in sredstvih, s katerimi je 
mogoče vložiti ureditveni ukrep, pravnih 
sredstvih, ki so na voljo za zdravstveno 
varstvo v tej državi članici, ter o določilih 
in pogojih;
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Predlog spremembe 81

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, jamstvih kakovosti in varnosti, 
varstvu osebnih podatkov, postopkih za 
pritožbe in pravnih sredstvih, ki so na voljo 
za zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, ter o določilih in pogojih;

(a) pacientom in zdravstvenim delavcem
zagotavlja in posreduje informacije, zlasti 
informacije o pravicah pacientov v zvezi s 
čezmejnim zdravstvenim varstvom, 
jamstvih kakovosti in varnosti, varstvu 
osebnih podatkov, postopkih za pritožbe in 
pravnih sredstvih, ki so na voljo za 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
ter o določilih in pogojih;

Obrazložitev

Zdravstveni delavci pomenijo za paciente prvi stik, zato morajo biti poučeni o pacientovih 
pravicah, da bi se lahko držali vseh pravic in paciente vodili pri iskanju potrebne pomoči.

Predlog spremembe 82

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Nacionalna kontaktna služba v državi 
članici pacientovega zdravljenja v skladu 
s členi 6, 7, 8, 9 in 15 evidentira vse 
dejavnosti v državi članici zdravljenja in o 
njih poroča drugim pristojnim 
nacionalnim organom države članice 
zdravljenja ter nacionalni kontaktni službi 
države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja. Izvajalci 
zdravstvenih storitev nacionalni kontaktni 
službi v svoji državi članici predložijo 
potrebne informacije, takoj ko se z njimi 
seznanijo.
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Obrazložitev

Za čim bolj nemoten potek postopka.

Predlog spremembe 83

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo toliko 
vzajemne pomoči, kot je potrebna za 
izvajanje te direktive.

1. Države članice zagotovijo toliko 
vzajemne pomoči za spodbujanje 
kakovosti in varnosti zdravstvenega 
varstva, kot je potrebna za izvajanje te 
direktive.

Predlog spremembe 84

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo toliko 
vzajemne pomoči, kot je potrebna za 
izvajanje te direktive.

1. Države članice zagotovijo toliko 
vzajemne pomoči, kot je potrebna za 
izvajanje te direktive, in o tem sklenejo 
sporazume.

Predlog spremembe 85

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice olajšujejo sodelovanje pri 
izvajanju čezmejnega zdravstvenega 
varstva na regionalni in lokalni ravni ter 
prek informacijske in komunikacijske 
tehnologije, izvajanje začasnega ali 
priložnostnega čezmejnega zdravstvenega 
varstva in drugih oblik čezmejnega 
sodelovanja.

Države članice olajšujejo sodelovanje pri 
izvajanju čezmejnega zdravstvenega 
varstva na regionalni in lokalni ravni ter 
prek informacijske in komunikacijske 
tehnologije, izvajanje začasnega ali 
priložnostnega čezmejnega zdravstvenega 
varstva in drugih oblik čezmejnega 
sodelovanja in v zvezi s tem sklepajo 
sporazume.
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Predlog spremembe 86

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice olajšujejo sodelovanje 
pri izvajanju čezmejnega zdravstvenega 
varstva na regionalni in lokalni ravni ter 
prek informacijske in komunikacijske 
tehnologije, izvajanje začasnega ali 
priložnostnega čezmejnega zdravstvenega 
varstva in drugih oblik čezmejnega 
sodelovanja.

2. Države članice olajšujejo sodelovanje 
pri izvajanju čezmejnega zdravstvenega 
varstva na regionalni in lokalni ravni, 
komuniciranju med izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva v državi članici 
zdravljenja in državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, da bi 
zagotovili boljšo stalno oskrbo, ter prek 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, izvajanje začasnega ali 
priložnostnega čezmejnega zdravstvenega 
varstva in drugih oblik čezmejnega 
sodelovanja.

Obrazložitev

Stalna oskrba je nujna za varnost pacientov. Zdravstvene ekipe iz pacientove domovine bi 
morale tesno sodelovati z zdravstvenimi ekipami in ekipami specialistov iz države zdravljenja, 
da bi zagotovili stalno oskrbo.

Predlog spremembe 87

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice, zlasti sosednje države, 
lahko med sabo sklenejo sporazume, kot 
je navedeno v odstavkih 1 in 2, med 
drugim v zvezi s koristnimi okviri 
sodelovanja, ki jih je treba ohraniti ali jim 
dopustiti več prostora za razvoj, kar 
zadeva prihode in odhode pacientov med 
temi državami članicami, sisteme 
načrtovanja in nekatere intramuralne 
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oblike zdravljenja.

Obrazložitev

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Predlog spremembe 88

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  2a. Države članice se takoj in proaktivno 
obveščajo o izvajalcih zdravstvenega 
varstva ali zdravstvenih delavcih, če je 
proti njihovi registraciji ali pravici do 
zagotavljanja storitev vložen ureditveni 
ukrep. 

  

Predlog spremembe 89

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) so omejene na tisto, kar je nujno in
sorazmerno za varovanje zdravja ljudi, in 
so nediskriminatorne, ali 

(a) niso omejene na tisto, kar je nujno, niso
sorazmerne za varovanje zdravja ljudi, in 
so diskriminatorne, ali 

Obrazložitev

 Stavek je v različici Komisije napačen. Točka (a) našteva izjeme, ki državam članicam 
omogočajo nespoštovanje splošnih pravil: prepovedi vseh omejitev priznavanja posameznih 
zdravniških receptov so sprejemljive v primerih, ko recepti niso omejeni na to, kar je 
potrebno, niso sorazmerni s ciljem varovanja zdravja ljudi ali so diskriminatorni.
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Predlog spremembe 90

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Priznavanje zdravniških receptov, ki 
se izdajo v drugi državi članici, ne pomeni 
spremembe pravic držav članic, da 
določijo ugodnosti, ki jih nameravajo 
zagotavljati države članice same.

Obrazložitev

Namen te direktive ni razveljaviti načela subsidiarnosti, ki državam članicam dovoljuje, da 
določijo, katere ugodnosti želijo zagotavljati.

Predlog spremembe 91

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Povračilo stroškov v zvezi s 
posameznimi zdravniškimi recepti temelji 
le na ustreznih določbah države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Obrazložitev

Vprašanje vzajemnega priznavanja zdravniških receptov mora biti pojasnjeno skupaj z 
vprašanjem povračila stroškov. Pomembno je, da je povračilo stroškov mogoče le za 
medicinske izdelke, ki so del košarice ugodnosti, ki jih nudi država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 92

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Država članica zavarovanja je k 
povračilu stroškov za predpisovanje 
zdravil iz druge države članice zavezana le 
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v primeru, če te stroške krije zavarovanje 
tudi v državi članici zavarovanja (npr. v 
okviru kodeksa za povračila ali 
pozitivnega seznama).

Obrazložitev

V nasprotnem primeru obstaja neskladje s členom 11. 

Predlog spremembe 93

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepe, ki farmacevtu ali drugemu 
zdravstvenemu delavcu omogočajo, da 
preveri, ali je zdravniški recept 
verodostojen in ali ga je v drugi državi 
članici izdala pristojna oseba, z 
oblikovanjem predloge za zdravniške 
recepte na ravni Skupnosti in podpiranjem 
medobratovalnosti e-zdravniških receptov;

(a) ukrepe, ki farmacevtu ali drugemu 
zdravstvenemu delavcu omogočajo, da 
preveri, ali je zdravniški recept 
verodostojen in ali ga je v drugi državi 
članici izdala pristojna oseba, z 
oblikovanjem standardizirane predloge za 
zdravniške recepte na ravni Skupnosti in 
podpiranjem medobratovalnosti e-
zdravniških receptov;

Obrazložitev

Spremljanje trendov in vzorcev v zvezi z nezaželenimi incidenti ali sistemskimi napakami na 
področju čezmejne oskrbe bo državam članicam in Komisiji omogočilo, da bodo lahko 
prepoznale težave, ki bodo nastale pri izvajanju te direktive. 

Predlog spremembe 94

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ukrepe za zagotavljanje, da so 
medicinski izdelki, predpisani v eni in dani 
pacientu v drugi državi članici, pravilno 
identificirani ter da so informacije za 
paciente v zvezi z izdelkom razumljive;

(b) ukrepe za zagotavljanje, da so 
medicinski izdelki, predpisani v eni in dani 
pacientu v drugi državi članici, pravilno 
identificirani ter da so informacije za 
paciente v zvezi z izdelkom razumljive; 
zdravniške recepte, ki se izdajo v okviru 
obrazca Skupnosti, je treba oblikovati v 
skladu z mednarodnim nelastniškim 
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imenom (INN);

Obrazložitev

Zaradi lažje čitljivosti v vsej Evropi je treba v zdravniških receptih, ki so napisani na obrazcu 
Skupnosti, uporabiti enotni jezik, torej mednarodno nelastniško ime (INN), ki opredeljuje 
medicinske izdelke z molekulami in ne s trgovskim imenom, ki se glede na državo razlikuje.

Predlog spremembe 95

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ukrepe za izključitev posebnih kategorij 
medicinskih izdelkov iz obsega 
priznavanja zdravniških receptov, 
določenega v tem členu, kadar je to 
potrebno zaradi varovanja javnega zdravja.

(c) ukrepe za izključitev posebnih kategorij 
medicinskih izdelkov iz obsega 
priznavanja zdravniških receptov, 
določenega v tem členu, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz zgornjega odstavka 1 
ali kadar je to potrebno zaradi varovanja 
javnega zdravja.

Obrazložitev

Za večjo jasnost bi bilo dobro ponoviti pogoje, ki državam članicam omogočajo, da ne 
prepovejo omejitve priznavanja posameznih zdravniških receptov.

Predlog spremembe 96

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ukrepi, ki zagotavljajo, da so izdani 
zdravniški recepti in informacije o 
predpisanih zdravniških izdelkih dostopni 
invalidnim osebam.

Predlog spremembe 97
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Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15a
Poskusna območja
Da se v prihodnje vzpostavi čimbolj 
učinkovita politika zdravstvenega varstva, 
Komisija določi obmejne regije za 
poskusna območja, kjer je mogoče 
podrobno preizkusiti, analizirati in oceniti 
inovativne pobude v zvezi s čezmejnim 
zdravstvenim varstvom. 

Predlog spremembe 98

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice spodbujajo razvoj 
evropskih referenčnih mrež izvajalcev 
storitev zdravstvenega varstva. Navedene 
mreže so vedno odprte za nove izvajalce 
storitev zdravstvenega varstva, ki se jim 
želijo pridružiti, pod pogojem, da takšni 
izvajalci storitev zdravstvenega varstva 
izpolnjujejo vse zahtevane pogoje in 
merila. 

1. Države članice spodbujajo razvoj 
evropskih referenčnih mrež izvajalcev 
storitev zdravstvenega varstva in okrepijo 
izkušnjo sodelovanja v zvezi z 
zdravstvenim varstvom v okviru evropskih 
skupin za čezmejno sodelovanje.
Navedene mreže so vedno odprte za nove 
izvajalce storitev zdravstvenega varstva, ki 
se jim želijo pridružiti, pod pogojem, da 
takšni izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva izpolnjujejo vse zahtevane pogoje 
in merila. 

Obrazložitev

Na zdravstvenem področju so evropske skupine za čezmejno sodelovanje pomemben 
instrument, ki že obstaja. Najboljše prakse teh skupin bi lahko uporabili za nadaljnji razvoj v 
zvezi s to direktivo.



AD\767465SL.doc 55/58 PE 413.995v02-00

SL

Predlog spremembe 99

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fa) pomagati zagotoviti učinkovit dostop 
do zdravstvenega varstva za vse, zlasti 
zaradi boja proti razlikam pri zdravstvenih 
rezultatih tako v državah članicah kot 
med njimi;

Obrazložitev

To je eden glavnih elementov politik o zdravstvenem varstvu.

Predlog spremembe 100

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 2 – točka f b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(fb) vzpostaviti zbirko podatkov za vse 
izvajalce storitev zdravstvenega varstva ter 
informacije o posebni specializaciji, da se 
oblikuje seznam centrov odličnosti;

Obrazložitev

To je lahko pacientom v pomoč pri pravilni izbiri bolnišnice.

Predlog spremembe 101

Predlog direktive
Člen 16 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

  Države članice, ki kupujejo e-zdravstvene 
storitve zdravstvenih izvajalcev in 
delavcev iz drugih držav članic zagotovijo, 
da imajo ti ustrezen status in so ustrezno 
usposobljeni ter da so prek ustreznih 
pristojnih organov prikazali, da so 
usposobljeni za opravljanje in 
zagotavljanje e-zdravstvenih storitev.



PE 413.995v02-00 56/58 AD\767465SL.doc

SL

Predlog spremembe102

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zbirajo statistične in 
druge dodatne podatke, potrebne za 
spremljanje izvajanja čezmejnega 
zdravstvenega varstva, zagotovljene 
oskrbe, izvajalcev in pacientov, stroškov in 
rezultatov. Takšne podatke zbirajo kot del 
svojih splošnih sistemov za zbiranje 
zdravstvenih podatkov v skladu z 
nacionalnimi zakonodajami in zakonodajo 
Skupnosti za pripravo statistike in o 
varstvu osebnih podatkov.

1. Države članice zbirajo statistične in 
druge dodatne podatke, potrebne za 
spremljanje izvajanja čezmejnega 
zdravstvenega varstva, zagotovljene 
oskrbe, izvajalcev in pacientov, stroškov in 
rezultatov. Prav tako spremljajo trende in 
vzorce v zvezi z nezaželenimi incidenti ali 
sistemskimi napakami na področju 
čezmejne oskrbe. Takšne podatke zbirajo 
kot del svojih splošnih sistemov za zbiranje 
zdravstvenih podatkov v skladu z 
nacionalnimi zakonodajami in zakonodajo 
Skupnosti za pripravo statistike in o 
varstvu osebnih podatkov. 

Obrazložitev

Spremljanje trendov in vzorcev v zvezi z nezaželenimi incidenti ali sistemskimi napakami na 
področju čezmejne oskrbe bo državam članicam in Komisiji omogočilo, da bodo lahko 
prepoznale težave, ki bodo morebiti nastale pri izvajanju te direktive.

Predlog spremembe 103

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Cilj te zbirke podatkov je oceniti, ali ta 
direktiva prispeva k prostemu pretoku 
bolnikov, kakovosti zdravstvenega varstva 
na splošno ter načelu enakega dostopa za 
vse.

Obrazložitev

Treba je poudariti, da bi morali glede na cilj direktive zbrani podatki pomagati pri oceni, ali 
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je bil ta cilj dosežen. V poročilu (člen 20) bi to morala biti ena od glavnih točk.

Predlog spremembe 104

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Zbiranje podatkov v okviru tega člena 
bo potekalo ob tesnem sodelovanju z 
zbiranjem podatkov, ki jih zagotavlja 
Upravna komisija za socialno varnost 
delavcev migrantov.

Obrazložitev

Tesno sodelovanje pri zbiranju podatkov v okviru te direktive in zbiranju podatkov v skladu s 
pravili za usklajevanje sistemov socialne varnosti bo omogočilo celovitejši prikaz čezmejnega 
gibanja ljudi na področju zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 105

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija zagotovi, da se zberejo 
podatki, potrebni za opis čezmejnega 
gibanja pacientov in zdravnikov, da bi 
lahko pravočasno popravili kakršne koli 
neželene učinke in še naprej spodbujali 
pozitivne. Komisija vključi te informacije 
v poročilo iz odstavka 1.

POSTOPEK

Naslov Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva
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