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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης χαιρετίζει την αυξημένη ασφάλεια δικαίου που 
δημιούργησαν οι αποφάσεις του Δικαστηρίου σχετικά με το δικαίωμα των ασθενών να 
τυγχάνουν υγειονομικής περίθαλψης σε κράτος μέλος άλλο από το δικό τους. Επιθυμεί δε να 
τονίσει ότι πρόκειται για θέμα καίριας σημασίας για την καθημερινή ζωή και την ευημερία 
πολλών πολιτών της ΕΕ, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η συνεχιζόμενη γήρανση του πληθυσμού.

Η συντάκτρια εκφράζει την συμφωνία της με την επιλεγείσα νομική βάση και θεωρεί ότι η 
πρόταση οδηγίας συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας. Με τον τρόπο αυτό 
προστατεύονται τα εθνικά συστήματα υγείας ενώ οποιοιδήποτε φόβοι όσον αφορά τον 
αντίκτυπο της προτεινόμενης οδηγίας στην μελλοντική τους χρηματοδότηση πρέπει να 
θεωρηθούν ως αβάσιμοι.

Η συντάκτρια επιθυμεί να επισημάνει πόσο σημαντική είναι η συνύπαρξη και η 
αλληλοσυμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/711. Πρέπει 
εξάλλου να σημειωθεί ότι η πρόταση δεν αποσκοπεί να αντικαταστήσει το υφιστάμενο 
πλαίσιο διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης όπως καθορίζεται στον κανονισμό. 
Πράγματι, ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 οργανώνει τον συντονισμό των εθνικών 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως ενώ οι σχετικές με τα δικαιώματα διατάξεις που 
ορίζονται τόσο στην προτεινόμενη οδηγία όσο και στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 
συνιστούν εναλλακτικούς μηχανισμούς κάλυψης εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που έχει 
δοθεί σε άλλα κράτη μέλη. Ο ασθενής συνεπώς μπορεί να διαλέξει: όντας ασφαλισμένος έχει 
την δυνατότητα είτε να επωφεληθεί του μηχανισμού που προβλέπεται στον κανονισμό είτε να 
επιλέξει το σύστημα της προτεινόμενης οδηγίας.

Η προτεινόμενη οδηγία θα δώσει στους πολίτες της ΕΕ το δικαίωμα να λαμβάνουν 
νοσοκομειακή περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος χωρίς να έχουν ανάγκη εκ των προτέρων 
έγκριση από τα εθνικά συστήματα υγείας της χώρας τους. Οι ασθενείς θα πληρώνουν πρώτα 
για την περίθαλψη και μετά θα ζητούν επιστροφή των εξόδων από τα εθνικά τους συστήματα 
υγείας. Σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας, η επιστροφή εξόδων θα καλύπτει τις δαπάνες 
περίθαλψης που θα κατέβαλε το εθνικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εάν η θεραπεία είχε 
παρασχεθεί εντός της εθνικής επικράτειας.
Δεδομένου ότι η οδηγία εγείρει ορισμένα ζητήματα που άπτονται του ιδιωτικού διεθνούς 
δικαίου (αξιώσεις ενδέχεται να ανακύψουν σχετικά και με συμβάσεις και με αδικοπραξίες 
κατά τη παροχή της υγειονομικής περίθαλψης), η συντάκτρια επιθυμεί να τονίσει πάνω από 
όλα ότι ισχύουν οι κοινοτικές διατάξεις περί δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου. 
Εξάλλου δεν παρατηρείται ασυμβίβαστο ούτε με τον κανονισμό Ρώμη Ι2 ούτε με τον Ρώμη 
ΙΙ3. 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, ΕΕ L 
149 της 5.7.1971, σελ. 2 ως 50.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008 , 
για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι), ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σελ. 6.
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007 , 
για το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές ( Ρώμη II ), ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σελ. 40.
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Εντούτοις, η συντάκτρια επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι παραμένει μια εκκρεμότητα διότι το 
Κοινοβούλιο αναμένει ακόμα την μελέτη που υποσχέθηκε να εκπονήσει η Επιτροπή σχετικά 
με τις αποζημιώσεις σε περιπτώσεις σωματικής βλάβης προσώπων. Με αυτό το ζήτημα κατά 
νου, η συντάκτρια της παρούσας θεώρησε σκόπιμο να συμπεριλάβει αιτιολογική σκέψη περί 
αποζημιώσεων από το κανονισμό Ρώμη ΙΙ.

Τέλος, όσον αφορά την δικαιοδοσία και την εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες Ι1, η 
συντάκτρια θεωρεί ότι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που όρισε το Δικαστήριο με την 
απόφασή του στην Υπόθεση Odenbreit2, ο ζημιωθείς σε υπόθεση ιατρικής αμέλειας πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να εγείρει αγωγή εναντίον του ασφαλιστικού του συστήματος στο κράτος 
μέλος στο οποίο αυτός διαμένει.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή 
της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
των ασθενών 

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων ισότιμης 
πρόσβασης των ασθενών σε ασφαλή, 
ποιοτική και αποτελεσματική υγειονομική 
περίθαλψη

Αιτιολόγηση

El  marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.
                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σελ. 1.
2 Υπόθεση C-463/06 FBTO Schadeverzekering κατά Jack Odenbreit, Συλλογή της Νομολογίας του Δικαστηρίου 
2007 σελίδα I-11321.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τα προαναφερθέντα, σε περίπτωση 
δικαστικής αξίωσης συμβατικής ή 
εξωσυμβατικής ευθύνης το εφαρμοστέο 
δίκαιο καθορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 
2008 , για το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)1 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007 , για 
το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
εξωσυμβατικές ενοχές ( Ρώμη II )2. Η 
δικαιοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις3, όπου εννοείται ότι, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι 
ζημιωθέντες δύνανται να εγείρουν αγωγή 
εναντίον του ασφαλιστικού συστήματός 
των στο κράτος μέλος στο οποίο αυτοί 
διαμένουν.
1ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σελ. 6.
2ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σελ. 40.
3ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σελ. 1.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
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πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς,
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

πλαίσιο για την ισότιμη πρόσβαση των 
πολιτών της ΕΕ σε ασφαλή, υψηλής
ποιότητας και αποτελεσματική
υγειονομική περίθαλψη και θεσπίζει 
μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών στον τομέα της υγείας, 
σεβόμενη τις εθνικές αρμοδιότητες για 
την οργάνωση και παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου·

(ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν επαρκή 
και αποτελεσματικά συστήματα 
ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης η 
εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, που είναι 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου·
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Αιτιολόγηση

Υπάρχει η ανησυχία ότι οι λέξεις που διαγράφονται θα νομιμοποιούσαν ενδεχομένως την 
παροχή αποζημίωσης βάσει διακριτικής ευχέρειας.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανόνες που διέπουν την υγειονομική 
περίθαλψη η οποία παρέχεται σε άλλο 
κράτος μέλος

Εφαρμοστέοι κανόνες περί υγειονομικής 
περίθαλψης η οποία παρέχεται σε άλλο 
κράτος μέλος και εφαρμοστέα νομοθεσία 
σε περίπτωση αξίωσης βάσει συμβατικής 
ή εξωσυμβατικής ευθύνης

Αιτιολόγηση

Καλό είναι να γίνει διάκριση εδώ μεταξύ εφαρμοστέων κανόνων περί παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης και εφαρμοστέας νομοθεσίας σε περίπτωση αξίωσης εξαιτίας της παροχής αυτών 
των υπηρεσιών.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 
πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης, η 
συγκεκριμένη υπηρεσία υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχεται σύμφωνα με την 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία, σύμφωνα με 
το άρθρο 5.

1. Όταν η υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 
πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης, η 
συγκεκριμένη υπηρεσία υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχεται σύμφωνα με την 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία και βάσει 
του άρθρου 5.
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στην περίπτωση που η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος 
μέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο 
είναι ασφαλισμένος ο ασθενής γίνεται 
αιτία να εγερθούν αξιώσεις βάσει 
συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης, το 
εφαρμοστέο δίκαιο καθορίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 593/2008 και (ΕΚ) αριθ. 864/2007. 
Η δικαιοδοσία καθορίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
44/2001, όπου εννοείται ότι, εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις, οι 
ζημιωθέντες δύνανται να εγείρουν αγωγή 
εναντίον του ασφαλιστικού συστήματός 
των στο κράτος μέλος στο οποίο αυτοί 
διαμένουν.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) παρέχει πληροφορίες και υποστήριξη 
σε ασθενείς οι οποίοι είναι ζημιωθέντες 
και εγείρουν άμεση αξίωση εναντίον του 
ασφαλιστικού του συστήματος στο 
κράτος μέλος στο οποίο αυτοί διαμένουν.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2α. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
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μέλος της ασφάλισης θέτει στη διάθεση 
των ασθενών που το ζητούν τα στοιχεία 
επικοινωνίας των εθνικών σημείων 
επαφής σε άλλα κράτη μέλη. 

Αιτιολόγηση

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
σε συνεργασία με τις περιφερειακές και 
τοπικές αρχές όταν αυτές είναι αρμόδιες 
για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
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