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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1) Υφιστάμενο πλαίσιο

Είναι σημαντικό, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε σύγχυση, ή κάθε αμάλγαμα ιδεών, να 
υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ του πεδίου εφαρμογής αυτής της πρότασης οδηγίας. Αυτή 
δεν στοχεύει παρά την κινητικότητα των ασθενών. Δεν αφορά την κινητικότητα των 
επαγγελματιών του χώρου. Δεν πρόκειται κατά συνέπεια για την εφαρμογή της οδηγίας 
"υπηρεσίες" στον τομέα της υγείας. 

Γενικώς, οι ασθενείς επιθυμούν να τύχουν ποιοτικών υπηρεσιών υγείας όσο το δυνατόν 
εγγύτερα προς την κατοικία τους και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
ωστόσο, βρίσκει κανείς την καλύτερη περίθαλψη σε ένα άλλο κράτος μέλος. Οι ασθενείς 
είναι τότε σε θέση να μετακινηθούν εφόσον μπορούν να λάβουν σε άλλο μέρος υπηρεσίες 
υγείες καλύτερης ποιότητας, ταχύτερα ή φθηνότερα. 

Πριν υπάρξει πρόσβαση σε αυτή την υγειονομική περίθαλψη, πρέπει να διατίθενται 
πληροφορίες που επιτρέπουν να πληροφορηθεί κανείς εάν οι διάφορες υπηρεσίες είναι καλής 
ποιότητας, διαθέσιμες και πρόσφορες· είναι επίσης σημαντικό να είναι σαφής η ακολουθητέα 
διοικητική διαδικασία. Και όταν οι ασθενείς αποφασίζουν πράγματι να τύχουν περίθαλψης 
στο εξωτερικό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πρόσφορη προστασία της υγείας τους και 
της ασφάλειάς τους.

Το υφιστάμενο πλαίσιο χαρακτηρίζεται από μια αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των 
συστημάτων και πολιτικών υγείας του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εξέλιξη αυτή εξηγείται από πολλούς παράγοντες, ιδίως την αυξημένη κυκλοφορία των 
ασθενών και των επαγγελματιών στην ΕΕ (που διευκολύνεται από τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), τις κοινές προσδοκίες του πληθυσμού του 
συνόλου της Ένωσης ή ακόμη πάλι τη διάδοση των νέων ιατρικών τεχνολογιών και τεχνικών 
για τις τεχνολογίες της πληροφόρησης.

2) Αδυναμία του υφισταμένου συστήματος εις βάρος των ασθενών

Κυριαρχεί ωστόσο μια νομική ασάφεια. Το Δικαστήριο ανέπτυξε μια νομολογία η οποία 
όσον αφορά ορισμένες πτυχές είναι αντιφατική και της οποίας η εφαρμογή δεν είναι, 
εξάλλου, ομοιογενής σε όλα τα κράτη μέλη.

Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί η νομολογία του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις:

– όλες οι μη νοσοκομειακές περιθάλψεις τις οποίες μπορεί να αξιώσει ένας πολίτης στο 
κράτος μέλος του μπορούν επίσης να του παρασχεθούν, χωρίς προηγούμενη έγκριση, σε 
οιοδήποτε άλλο κράτος μέλος. Θα του επιστραφεί η δαπάνη μέχρι του ύψους του ποσού που 
επιστρέφεται δυνάμει του συστήματος στο οποίο υπάγεται. Όσον αφορά τη νοσοκομειακή 
περίθαλψη, είναι αναγκαία μια προηγούμενη έγκριση του συστήματος στο οποίο υπάγεται ο 
ασθενής. Η έγκριση αυτή πρέπει να του χορηγηθεί αφής στιγμής το εν λόγω σύστημα δεν 
μπορεί να διασφαλίσει, εντός ιατρικώς αποδεκτής προθεσμίας, την περίθαλψη την οποία 
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χρειάζεται, λαμβανομένης υπόψη της κατάστασής του. Στην περίπτωση αυτή επίσης, στον 
ενδιαφερόμενο θα επιστραφούν τουλάχιστον οι δαπάνες μέχρι του ύψους του ποσού 
επιστροφής δαπανών που προβλέπεται από το σύστημα στο οποίο υπάγεται.

– επιβεβαιώνει την εθνική αρμοδιότητα όσον αφορά τα θέματα οργάνωσης της περίθαλψης 
και κοινωνικής ασφάλισης.

– επιτρέπει τη διατήρηση της προηγουμένης έγκρισης για τη νοσοκομειακή περίθαλψη που 
είναι η πλέον βαρεία και η πλέον δαπανηρή και, κατά συνέπεια, την ικανότητα ρύθμισης και 
σχεδιασμού των κρατών μελών.

Δεν πρόκειται για την εναρμόνιση των συστημάτων υγείας ή των καθεστώτων κοινωνικής 
ασφάλισης των κρατών μελών αλλά αντιθέτως για την ενίσχυση της νομικής ασφάλειας των 
ασθενών και τη βελτίωση των υφισταμένων καταστάσεων εντός των κρατών μελών.

Ωστόσο, θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα εάν η οδηγία δίδει επαρκή προσοχή στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις που βλάπτουν καθημερινά τη ζωή των συμπολιτών μας. Οι κύριοι 
ενδιαφερόμενοι παραιτούνται ενίοτε, ενώπιον αυτής της περιπλοκότητας, από του να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να 
ενημερώνονται οι ασθενείς ιδίως όσον αφορά τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς που 
καθορίζονται στο άρθρο 15 της οδηγίας σχετικά με τις διαδικασίες.

3) Η ανάγκη δράσης

Με την πλαισίωση και την κωδικοποίηση της νομολογίας του Δικαστηρίου, η οδηγία θα 
δώσει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και μεγαλύτερη σαφήνεια στα συγκεκριμένα δικαιώματα 
των ασθενών. Σε καμία περίπτωση, η κινητικότητα των ασθενών δεν πρέπει να συνεπιφέρει 
το ντάμπιγκ μεταξύ των συστημάτων υγείας, ούτε να υποβαθμίσει την ασφάλεια των 
υπηρεσιών υγείας.

Ενδείκνυται να διασφαλιστεί η νομική ασφάλεια και να υποστηριχθεί η συνεργασία μεταξύ 
των εθνικών συστημάτων υγείας και αυτό προς το συμφέρον των ασθενών. Για το λόγο αυτό, 
είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι διατάξεις όσον αφορά την εγγύηση της πρόσβασης στις 
πληροφορίες για τους ασθενείς και τη νομιμότητα των πηγών πληροφόρησης όσον αφορά την 
προσφορά της υγειονομικής περίθαλψης, των φαρμακευτικών προϊόντων και των ιατρικών 
θεραπειών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει εξάλλου τη δημιουργία ενός δικτύου που ομαδοποιεί τις 
εθνικές αρχές ή όργανα που είναι επιφορτισμένα με την αξιολόγηση των τεχνολογιών της 
υγείας (ΗΤΑ) ενόψει μιας βέλτιστης χρήσης των νέων τεχνολογιών κατά τρόπο που 
διασφαλίζει υπηρεσίες υγείας ασφαλείς, αποτελεσματικές και ποιοτικές. Εάν αυτή η ιδέα 
αξίζει να υποστηριχθεί οι όροι λειτουργίας αυτού του δικτύου μπορούν να συμπληρωθούν.

Ομοίως φαίνεται ουσιαστικό να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνεργασία των άμεσων ιατρικών 
υπηρεσιών προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός τους. Αυτό είναι ακόμη πιο προφανές 
στις διαμεθοριακές ζώνες.

Πέραν της προβληματικής των διαμεθοριακών υπηρεσιών υγείας η πρωτοβουλία αυτή θα 
πρέπει να επιτρέψει να εντοπιστούν οι προκλήσεις και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των 
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υγειονομικής περίθαλψης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 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 που προτείνει η Επιτροπή 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

Προτείνεται να μην εστιάζεται η πρόταση οδηγίας στην εξασφάλιση της κινητικότητας των 
ασθενών αλλά στους τρεις θεμελιώδεις άξονες σύμφωνα με τους οποίους έχει διαρθρώσει την 
πρόταση της η Επιτροπή: κοινές αρχές σε όλα τα συστήματα υγείας της ΕΕ, ευρωπαϊκή 
συνεργασία στον τομέα της υγείας και ειδικό πλαίσιο για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη. 

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία για την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής 
περίθαλψης. Όπως επιβεβαίωσε το 
Δικαστήριο, ούτε η ειδική φύση της 
υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος 
κατά τον οποίο οργανώνεται ή 
χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους 

(9) Η παρούσα οδηγία για την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής 
περίθαλψης. Όπως επιβεβαίωσε το 
Δικαστήριο, ούτε η ειδική φύση της 
υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος 
κατά τον οποίο οργανώνεται ή 
χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους 
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εξαίρεσής τους από το πεδίο εφαρμογής 
της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας. Όσον αφορά τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, η οδηγία δεν 
εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας και υποστήριξης για οικογένειες 
ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
ειδικής ανάγκης επί μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Για παράδειγμα, δεν 
εφαρμόζεται για τους οίκους ευγηρίας ή τις 
κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας ούτε για τη 
φροντίδα ηλικιωμένων ή παιδιών από 
κοινωνικούς λειτουργούς ή εθελοντές 
παροχής φροντίδας ή επαγγελματίες πλην 
των επαγγελματιών υγείας.

εξαίρεσής τους από το πεδίο εφαρμογής 
της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας. Όσον αφορά τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, η οδηγία δεν 
εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας και υποστήριξης για οικογένειες 
ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
ειδικής ανάγκης περίθαλψης στήριξης ή
μέριμνας επί μεγάλο χρονικό διάστημα, 
εφόσον πρόκειται για συγκεκριμένη 
παροχή ειδικής αγωγής ή βοήθειας από 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τούτο 
αφορά κυρίως υπηρεσίες μακρόχρονης 
περίθαλψης που κρίνονται αναγκαίες 
προκειμένου τα άτομα που την 
χρειάζονται να μπορούν να έχουν μια 
κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη και 
αυτοπροσδιοριζόμενη ζωή. Επομένως, η 
οδηγία δεν εφαρμόζεται για τους οίκους 
ευγηρίας ή τις κατοικίες κοινωνικής 
πρόνοιας ούτε για τη φροντίδα 
ηλικιωμένων ή παιδιών από κοινωνικούς 
λειτουργούς ή εθελοντές παροχής 
φροντίδας ή επαγγελματίες πλην των 
επαγγελματιών υγείας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι οι υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και 
της κοινωνικής πρόνοιας, στον τομέα της επανένταξης στον επαγγελματικό βίο και στη 
μακρόχρονη περίθαλψη εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος 
αν η θεραπεία αυτή δεν συγκαταλέγεται 
στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. 
Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά 

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος 
αν η θεραπεία αυτή δεν συγκαταλέγεται 
στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς, 
ή να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις για 
το δικαίωμα αυτό, εάν προβλέπονται στη 
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τους παροχών σε είδος στην υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος, ανάλογα με τις διατάξεις του εν 
λόγω συστήματος. 

νομοθεσία του κράτους μέλους 
ασφάλισης. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το 
σύστημά τους παροχών σε είδος στην 
υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε 
άλλο κράτος μέλος, ανάλογα με τις 
διατάξεις του εν λόγω συστήματος.

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες για την οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών εναπόκεινται στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης 
το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν 
κάθε φάρμακο το οποίο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου 
παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, 
ακόμη και αν το φάρμακο δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος 
ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας που ακολουθείται σε άλλο 
κράτος μέλος.

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης 
το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν 
κάθε φάρμακο ή υπηρεσία υγειονομικής 
περίθαλψης που έχει άδεια κυκλοφορίας 
στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η 
υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και αν το 
φάρμακο ή η υπηρεσία υγειονομικής 
περίθαλψης δεν διατίθεται στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας που ακολουθείται σε άλλο 
κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό οι ασθενείς σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος διαμονής να μπορούν 
να διαθέτουν υπηρεσίες περίθαλψης και φάρμακα που μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο 
κράτος μέλος ασφάλισης.  
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Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η διαρκής πρόοδος της ιατρικής 
επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας 
παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και 
προκλήσεις για τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών. Η συνεργασία για την
αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας 
μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω 
οικονομιών κλίμακας και της αποφυγής 
της επικάλυψης, και να παρέχει μια 
καλύτερη βάση αποδεικτικών στοιχείων 
για τη βέλτιστη χρήση των νέων 
τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται 
υψηλής ποιότητας, ασφαλής και 
αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. 
Αυτό θα συμβάλει και στην εσωτερική 
αγορά με τη μεγιστοποίηση της 
ταχύτητας και της κλίμακας της 
διάδοσης των καινοτομιών της ιατρικής 
επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας. 
Για τη συνεργασία αυτή απαιτούνται 
βιώσιμες δομές στις οποίες θα 
συμμετέχουν όλες οι σχετικές αρχές όλων 
των κρατών μελών, με βάση τα 
υπάρχοντα πιλοτικά έργα.

(43) Η διαρκής πρόοδος της ιατρικής 
επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας 
παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και 
προκλήσεις για τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών. Ωστόσο η αξιολόγηση των 
τεχνολογιών υγείας καθώς και 
ενδεχόμενος περιορισμός της πρόσβασης 
στις νέες τεχνολογίες λόγω ορισμένων 
αποφάσεων διοικητικών οργανισμών 
θέτουν ορισμένο αριθμό θεμελιωδών 
κοινωνικών ερωτημάτων, που απαιτούν 
τη συμβολή ευρείας ομάδας ενεχομένων 
φορέων καθώς και την εφαρμογή 
βιώσιμου μοντέλου διακυβέρνησης. Κατά 
συνέπεια, κάθε συνεργασία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει όχι μόνο τις αρμόδιες αρχές 
όλων των κρατών μελών, αλλά επίσης 
όλους τους ενεχόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματιών της υγείας, των 
εκπροσώπων των ασθενών και της 
βιομηχανίας. Επιπλέον, η συνεργασία 
αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε βιώσιμες 
αρχές χρηστής διακυβέρνησης όπως η 
διαφάνεια, ο ανοικτός χαρακτήρας, η 
αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των 
διαδικασιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίζει ότι μόνον οι οργανισμοί 
αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που 
ασπάζονται αυτές τις αρχές μπορούν να 
συμμετάσχουν σε αυτό το δίκτυο.

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας 
προϋποθέτει και απαιτεί την εφαρμογή αρχών ορθής πρακτικής (όπως η χρηστή διαχείριση, η 
διαφάνεια και η συμμετοχή των ενεχομένων φορέων) στις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται 
από τα κράτη μέλη. Οι αξιολογήσεις των τεχνολογιών της υγείας πρέπει κατά συνέπεια να 
πληρούν τα κριτήρια του ανοιχτού χαρακτήρα και της αντικειμενικότητας και πρέπει να 
βασίζονται στο διάλογο και την εμπλοκή των ενεχομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
ασθενών και των βιομηχάνων.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει 
τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, 
εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν 
διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο 
σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· 
συνοδευτικά μέτρα για να εξαιρούνται 
ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών 
ουσιών από την αναγνώριση των συνταγών 
που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, 
όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία·
κατάλογο των ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη 
διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα 
αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/EΚ.

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών η 
αρμοδιότητα να εγκρίνουν τα ακόλουθα 
μέτρα: κατάλογο θεραπειών, εκτός από 
εκείνες που περιλαμβάνουν 
διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο 
σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· 
συνοδευτικά μέτρα για να εξαιρούνται 
ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών 
ουσιών από την αναγνώριση των συνταγών 
που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, 
όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση 
των πολιτών της ΕΕ στην εν λόγω 
υγειονομική περίθαλψη και σεβόμενη τις 
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εθνικές αρμοδιότητες για την οργάνωση 
και παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως 
του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, που ορίζεται στο άρθρο 4, 
που δεν διασφαλίζεται από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας.1.
___________
1 ΕΕ L 166 της 30.4.2004, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Με την επικάλυψη των διατάξεων της οδηγίας και κανονισμών θα μπορούσαν να θεσπισθούν 
δύο παράλληλα συστήματα για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: σύμφωνα με τους 
κανονισμούς για τον συντονισμό της κοινωνικής ασφάλειας και σύμφωνα με τη νέα οδηγία 
τούτο θα προκαλούσε νομική ανασφάλεια. Είναι σκόπιμο να οριοθετηθεί το πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού 883/2004 και της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
υπηρεσίες που παρέχονται κατά κύριο 
λόγο στον τομέα της μακρόχρονης 
περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό
περιλαμβάνονται ιδιαίτερα υπηρεσίες 
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παρεχόμενες για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα, που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη των ατόμων στην οργάνωση 
της καθημερινής τους ζωής.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσαφηνίζει ότι οι υπηρεσίες στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας και 
της κοινωνικής πρόνοιας, στον τομέα της επανένταξης στον επαγγελματικό βίο και στη 
μακρόχρονη περίθαλψη εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται στους 
ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση 
ή αποκατάσταση της υγείας τους. Για τον 
σκοπό των άρθρων 6 έως 11 
"υγειονομική περίθαλψη" είναι θεραπείες 
που συγκαταλέγονται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτος 
μέλους ασφάλισης·

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη»
είναι η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» 
είναι η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής·
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πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης·

Αιτιολόγηση

Όπως και στην περίπτωση της αιτιολογικής σκέψης (10), η έννοια της διασυνοριακής 
περίθαλψης θα περιλάμβανε τόσο την κινητικότητα των ασθενών αυτή καθ' εαυτή όσο και τις
υγειονομικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται εξ αποστάσεως. Δεν θεωρείται σκόπιμο να 
αναφέρεται το άρθρο αυτό στην κινητικότητα των επαγγελματιών υγείας και των παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «ασφαλισμένος» είναι: ζ) «ασφαλισμένος» είναι ένα πρόσωπο 
ασφαλισμένο σύμφωνα με τον ορισμό που 
προβλέπει το άρθρο 1 στοιχείο γ) του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/2004·

i) έως την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
883/2004: ένα πρόσωπο ασφαλισμένο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 
2 και 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1408/71,
ii) από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
883/2004: ένα πρόσωπο ασφαλισμένο 
κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο γ)
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/2004·

Αιτιολόγηση

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ 
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ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 
ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Αιτιολόγηση

Εάν χρησιμοποιούνταν ο όρος "αρχές" θα ήταν απαραίτητο να ορισθούν οι αρχές αυτές. 

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμοδιότητες των αρχών του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία

Αρμοδιότητες του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία

Αιτιολόγηση

Διαγραφή για λόγους συνοχής με την τροποποίηση του τίτλου του κεφαλαίου ΙΙ.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την 
παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. 
Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τις 
αρχές της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας 
για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

1. Στην περίπτωση που η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής, η θεραπεία 
διέπεται από τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία.  Η υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σύμφωνα με τα πρότυπα και 
τις κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας 
και ασφάλειας που ορίζονται από το 
κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία. Το εν λόγω 
κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίζει ότι:
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα αναδιατύπωση ενισχύει την αρχή σύμφωνα με την οποία η οργάνωση και παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης υπάγεται στην εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οι αρχές της 
καθολικότητας, της ποιότητας και της αλληλεγγύης των υγειονομικών υπηρεσιών πρέπει να 
περιληφθούν στο άρθρο 1, στο οποίο ορίζονται οι στόχοι της οδηγίας.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες 
ορθές ιατρικές πρακτικές·

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης και οι επείγουσες ιατρικές 
υπηρεσίες μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τις εξελίξεις της 
διεθνούς ιατρικής επιστήμης και τις 
γενικά αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό τα ποιοτικά πρότυπα να καλύπτουν επίσης τις επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα 
της υγείας·

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
και οι επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα 
της υγείας·
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό τα ποιοτικά πρότυπα να καλύπτουν επίσης τις επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, 
η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η παράγραφος είναι προτιμότερο να διαγραφεί, δεδομένου ότι η χάραξη κατευθυντήριων 
γραμμών από την Επιτροπή θίγει άμεσα την αποκλειστική εθνική αρμοδιότητα  στον τομέα της 
οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, 
το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει 
ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν σε 
άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του 
ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, δεν 
συναντούν εμπόδια για τη λήψη της 
υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω 
θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης και τις οποίες 

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, 
το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει 
ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν σε 
άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του 
ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, δεν 
συναντούν εμπόδια για τη λήψη της 
υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω 
θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης και τις οποίες 
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δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος 
μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον 
ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού 
αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει 
την καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος 
μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον 
ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού 
αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Οι ασθενείς δικαιούνται επιστροφή  
εξόδων ακόμη και για μεθόδους 
θεραπείας για τις οποίες στο κράτος 
μέλος τους δεν επιστρέφονται τα έξοδα, 
εφόσον στο κράτος μέλος υποδοχής 
προβλέπεται η επιστροφή αυτών των 
εξόδων και η μέθοδος είναι 
αναγνωρισμένη από τους διεθνείς 
ιατρικούς κύκλους.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να σχεδιάζουν τα ίδια τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας τους. Ωστόσο, η μέθοδος θεραπείας που εφαρμόζεται εξαρτάται συχνά από την 
πρακτική που ακολουθείται από τους ιατρούς με βάση την κατάρτιση και την ειδίκευσή τους. 
Τούτο δεν θα πρέπει να αποτελεί αρχή για τον καθορισμό της επιστροφής εξόδων, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα αποτελέσματα στον ασθενή. Τούτο δεν επηρεάζει το επίπεδο 
επιστροφής εξόδων αλλά απλώς παρέχει στους ασθενείς μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής, 
πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς με νέες ή σπάνιες ασθένειες.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Οι πολίτες κρατών μελών μπορούν 
να ασφαλίζονται σε σύστημα ασφάλισης 
υγείας κράτους μέλους άλλου από το 
κράτος μέλος διαμονής τους, 
καταβάλλοντας εισφορές στο εν λόγω 
σύστημα.

Αιτιολόγηση

Για την υποστήριξη των συμφερόντων πολιτών που βρίσκονται σε κράτος μέλος άλλο από το 
κράτος μέλος διαμονής τους απαιτείται η πρόσβασή τους στα συστήματα υγείας κρατών μελών 
άλλων από το κράτος μέλος διαμονής τους.
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Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων 
που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή
παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής.

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων 
που θα είχαν καλυφθεί για την ίδια 
πάθηση στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να σχεδιάζουν τα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας τους. Ωστόσο, η μέθοδος θεραπείας που εφαρμόζεται εξαρτάται συχνά από την 
πρακτική που ακολουθείται από τους ιατρούς με βάση την κατάρτιση και την ειδίκευσή τους. 
Τούτο δεν θα πρέπει να αποτελεί αρχή για τον καθορισμό της επιστροφής εξόδων, η οποία θα 
πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τα αποτελέσματα στον ασθενή. Τούτο δεν επηρεάζει το επίπεδο 
επιστροφής εξόδων αλλά απλώς παρέχει στους ασθενείς μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής, 
πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για ασθενείς με νέες ή σπάνιες ασθένειες.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ασθενείς που μεταβαίνουν σε άλλο 
κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του 
ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, 
έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, 
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που 
εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις 
οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

5. Οι ασθενείς που μεταβαίνουν σε άλλο 
κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του 
ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, 
έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, 
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που 
εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις 
οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ. Τα 
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δεδομένα πρέπει να διαβιβάζονται μόνο 
με τη ρητή γραπτή συναίνεση του 
ασθενούς ή των συγγενών του. 

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα θα επιτρέπεται να διαβιβάζονται μόνο με τη 
σαφή γραπτή συναίνεση του ασθενούς ή των συγγενών του.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα
προκειμένου οι πολίτες της ΕΕ που 
παθαίνουν ατυχήματα ή αντιμετωπίζουν 
έκτακτα προβλήματα υγείας στο 
εξωτερικό να μπορούν να έχουν έκτακτη 
ιατρική περίθαλψη υψηλού επιπέδου.

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα ατυχήματα, αλλά να καλύπτει και άλλα 
έκτακτα προβλήματα υγείας.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη και ειδικευμένη 
περίθαλψη νοείται, σύμφωνα με τον 
ορισμό στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης, η υγειονομική 
περίθαλψη για την οποία απαιτείται χρήση 
εξειδικευμένης και δαπανηρής υποδομής ή 
εξοπλισμού, ή υγειονομικής περίθαλψης
με θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
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κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.
α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς·

β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται:
– στην υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού· ή
– στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από
κάθε κράτος μέλος ασφάλισης, ή από τις 
αρμόδιες αρχές του, ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες της οργάνωσής του.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 

β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την τη σημαντική ροή
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
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παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:

παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει ή να υπάρξει ενδεχόμενο να 
υπονομεύσει:

(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του εν 
λόγω κράτους μέλους· και/ή 

(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του εν 
λόγω κράτους μέλους· και/ή 

(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό
τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών και 
οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή 
τη διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους. 

(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στον τομέα 
υγειονομικής περίθαλψης για να 
αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά, η 
έλλειψη ισορροπίας της προσφοράς
υγειονομικής περίθαλψης και η σπατάλη 
λογιστικών και οικονομικών πόρων, ή τη 
διατήρηση ισόρροπων και ανοικτών για 
όλους ιατρικών και νοσοκομειακών 
υπηρεσιών, ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους. 

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Οι αρμόδιες αρχές του κράτους 
μέλους ασφάλισης καθορίζουν κριτήρια 
με τα οποία διαπιστώνεται εάν 
υπονομεύονται ή ενδέχεται να 
υπονομευθούν η οικονομική ισορροπία 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης 
των κρατών μελών ή ο σχεδιασμός και ο 
εξορθολογισμός που εφαρμόζονται στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
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αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ 
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

αναγκαία και αναλογικά, ενώ δεν πρέπει 
να αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 8(3).

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί 
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 3.

5. Tο κράτος μέλος ασφάλισης 
δημοσιοποιεί τον κατάλογο των 
νοσοκομείων και υπηρεσιών ειδικευμένης 
περίθαλψης καθώς και  κάθε πληροφορία 
σχετικά για τα συστήματα προηγούμενης 
έγκρισης που εγκρίνονται βάσει των 
διατάξεων της παραγράφου 2.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
περιπτώσεις σοβαρών ασθενειών και 
έκτακτων περιστατικών που πρέπει να 
αντιμετωπίζονται άμεσα. Επιπλέον, δεν 
πρέπει να υπόκειται σε προηγούμενη 
έγκριση η μεταφορά από ένα νοσοκομείο 
σε άλλο νοσοκομείο άλλου κράτους 
μέλους.

Αιτιολόγηση

Στα έκτακτα περιστατικά δεν είναι εφικτή η προηγούμενη έγκριση. Τα έκτακτα περιστατικά 
πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, διότι στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι δυνατόν να 
δοθεί προηγούμενη έγκριση. Ούτε μπορούν οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο να 
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περιμένουν να έλθει η ειδοποίηση για την κάλυψη των εξόδων.

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όσον αφορά κάθε αίτηση για 
χορήγηση έγκρισης που υποβάλλει 
ασφαλισμένος για να του παρασχεθεί 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος, το κράτος μέλος ασφάλισης πρέπει 
να επιβεβαιώνει εάν τηρούνται οι όροι 
που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 και, εάν τούτο συμβαίνει, 
χορηγεί την προηγούμενη έγκριση 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας αντιτίθεται στον ισχύοντα κανονισμό για τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας. Με την επικάλυψη διατάξεων της οδηγίας και κανονισμών θα 
μπορούσαν να θεσπιστούν δύο παράλληλα συστήματα διασυνοριακής υγειονομικής ασφάλειας: 
στην πραγματικότητα δημιουργείται διττό σύστημα και η πρόταση όχι μόνο δεν εντοπίζει τους 
τομείς που καλύπτει ο κανονισμός αλλά εστιάζεται ουσιαστικά σε εκείνους που ήδη καλύπτει.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
μπορεί να αρνείται να χορηγήσει 
προηγούμενη έγκριση εάν η ίδια θεραπεία 
μπορεί να παρέχεται στην επικράτειά του, 
εντός χρονοδιαγράμματος που 
δικαιολογείται από ιατρική άποψη, 
λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 
κατάσταση της υγείας του εν λόγω 
ατόμου και την πιθανή εξέλιξη της 
ασθένειάς του.
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Αιτιολόγηση

Προτείνεται να αναλαμβάνουν οι εθνικές υγειονομικές αρχές την αρμοδιότητα (μέσω 
προηγούμενης έγκρισης) να διασφαλίζουν ότι θα παρέχεται στους πολίτες υγειονομική 
περίθαλψη από επαγγελματίες υγείας και σε υγειονομικά κέντρα με επαρκή επίπεδα ποιότητας 
και ασφάλειας.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, βασίζονται σε αμερόληπτα 
και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι 
γνωστά εκ των προτέρων, και που είναι 
αναγκαία και ανάλογα προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο. Σε κάθε περίπτωση, 
ο ασφαλισμένος λαμβάνει πάντα έγκριση 
βάσει των κανονισμών για το συντονισμό 
της κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο στ) εάν πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 
οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού 1408/71.

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8, και 
η ανάληψη των εξόδων υγειονομικής 
περίθαλψης που πραγματοποιήθηκε σε 
άλλο κράτος μέλος βασίζονται σε 
αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, 
που είναι γνωστά εκ των προτέρων, και 
που είναι αναγκαία και ανάλογα προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο.

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας στην οδηγία και τον κανονισμό.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
προθεσμιών και δημοσιοποιούνται εκ των 
προτέρων από τα κράτη μέλη.

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
ανώτατων προθεσμιών και 
δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη. Κατά τη διεκπεραίωση 
αυτών των αιτημάτων λαμβάνεται υπόψη 
ο επείγων χαρακτήρας της υπόθεσης και 
οι ατομικές συνθήκες.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρείται η παρούσα κατάσταση σύμφωνα με την οποία οι επαγγελματίες 
υγείας του δημόσιου τομέα (ιδίως όσοι ασχολούνται με τη βασική περίθαλψη, που λειτουργούν 
ως μεσάζοντες του συστήματος) αποφασίζουν όσον αφορά την ανάγκη παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης σε ασθενείς σε άλλα κράτη μέλη ούτως ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις 
άσκοπης υγειονομικής περίθαλψης.

Η προηγούμενη έγκριση μπορεί να θεωρείται από τους πολίτες ως περιορισμός του 
δικαιώματός τους στη διασυνοριακή κινητικότητα μολονότι στην πραγματικότητα συνιστά 
εγγύηση για τους πολίτες που μετακινούνται για λόγους περίθαλψης.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

διαγράφεται

α) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση,
β) το βαθμό πόνου του ασθενούς,
γ) τη φύση της αναπηρίας του ασθενούς, 
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και 
δ) την ικανότητα του ασθενούς να ασκεί 
επαγγελματική δραστηριότητα.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με την τροπολογία στο άρθρο 9, παράγραφος 2.

Τροπολογία 36

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) διευκολύνει την πρόσβαση των 
ασθενών στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς που προβλέπονται στο άρθρο 
15.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 της οδηγίας. Αυτοί είναι δυνατόν να αποτελούν εμπόδιο για τη συμμετοχή ορισμένων 
κρατών μελών, πράγμα το οποίο θα αποτελούσε μειονέκτημα για τους ασθενείς αυτών των 
κρατών μελών που πάσχουν από ασθένειες που αντιμετωπίζονται από τα κέντρα αναφοράς.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη 
συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή 
ad hoc βάση και άλλων μορφών 
διασυνοριακής συνεργασίας.

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη 
συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή 
ad hoc βάση και άλλων μορφών 
διασυνοριακής συνεργασίας. Τούτο ισχύει 
ιδίως κατά την ιατρική περίθαλψη σε 
έκτακτα περιστατικά, ιδιαίτερα για 
λόγους ομαλής λειτουργίας του 
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συστήματος μεταφοράς ασθενών ή 
τραυματιών.

Αιτιολόγηση

Ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου έκτακτου περιστατικού, θα πρέπει η διασυνοριακή 
συνεργασία, ιδιαίτερα για επείγουσα μεταφορά ασθενών, να λειτουργεί απρόσκοπτα και να μην 
προκαλούνται καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που 
επιτρέπουν την όσο το δυνατόν καλύτερη 
χρησιμοποίηση των πόρων της 
υγειονομικής περίθαλψης σε περίπτωση
σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στις 
διασυνοριακές ζώνες.

Αιτιολόγηση

Τα σοβαρά ατυχήματα που απαιτούν επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να 
ληφθούν υπόψη από τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – εδάφιο ix α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ix α) διατηρούν κατάλληλες και 
αποτελεσματικές σχέσεις με τους 
παρόχους τεχνολογιών·

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα αναφοράς στοχεύουν στην επιτάχυνση της διάδοσης των καινοτόμων ιατρικών 
τεχνολογιών, αλλά το κείμενο δεν προβαίνει σε καμία αναφορά όσον αφορά τις σχέσεις με τους 
προμηθευτές τεχνολογιών που είναι μια σημαντική πηγή καινοτομίας.
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που 
είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, οποτεδήποτε 
τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τα 
καθιερώσουν. Tα μέτρα αυτά 
αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις των 
τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στα μέτρα αυτά 
καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα 
και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα 
των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Η πολιτική διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης δεν συνίσταται στην παρέμβαση στον τρόπο 
παροχής της, για παράδειγμα. Θα πρέπει να συνίσταται στην κατάρτιση κατευθυντήριων 
γραμμών, την αποτελεσματική αξιολόγηση, την καθοδήγηση σε οικονομικά θέματα, και την 
εποπτεία προκειμένου να διασφαλίζεται ικανοποιητική ποιότητα και να επιτυγχάνεται το 
επίπεδο που επιδιώκει η πολιτική στον τομέα της υγείας.  Τα κράτη μέλη έχουν οργανώσει την 
υγειονομική τους περίθαλψη κατά τρόπο ασφαλή και αξιόπιστο.  Η διαχείριση της υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης νέων προϊόντων, θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η 
γραφειοκρατία.
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Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία για τη διαχείριση των νέων
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Συνεργασία για τη διαχείριση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Αιτιολόγηση

Οι αξιολογήσεις πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις τεχνολογίες της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των υφισταμένων τεχνολογιών. Αυτό μπορεί να διευκολύνει μια καλή 
διάθεση των πόρων των συστημάτων υγείας των κρατών μελών. Κατ' αυτόν τον τρόπο σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η χρηματοδότηση των υφισταμένων τεχνολογιών μπορεί να 
επαναδιατεθεί σε νέες τεχνολογίες.

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή θεσπίζει, σε συμφωνία με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
επιχειρησιακό πλαίσιο για το δίκτυο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1, 
βασιζόμενο σε αρχές χρηστής 
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και 
αμεροληψίας των διαδικασιών, καθώς 
και στη συμμετοχή των φορέων όλων των 
ενεχομένων κοινωνικών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρών, των 
ασθενών και των βιομηχάνων.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η θεσμική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ή 
οργανισμών αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας καταλήγει σε μια ισόρροπη, ενημερωμένη 
και διαφανή διαδικασία λήψεως αποφάσεων, το δίκτυο πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή 
ενεχομένων φορέων.
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Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο στόχος του δικτύου αξιολόγησης των 
τεχνολογιών υγείας είναι:

2. Ο στόχος του δικτύου αξιολόγησης των 
τεχνολογιών υγείας είναι:

α) η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ 
εθνικών αρχών ή φορέων·

α) η εξεύρεση μακροπρόθεσμων λύσεων 
για την εξισορρόπηση των στόχων της 
δημόσιας υγείας και της  πρόσβασης στα 
φάρμακα, η επιβράβευση της καινοτομίας 
και η διαχείριση των προϋπολογισμών 
υγείας·
αα) η ανάπτυξη διαφανών διαδικασιών 
και μεθοδολογιών για τους τρεις αυτούς 
στόχους·
αβ) η διασφάλιση της συμμετοχής του 
συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών, 
ιδίως των ασθενών, της ιατρικής 
κοινότητας και της βιομηχανίας σε 
επιλογές που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν τη δημόσια υγεία, την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 
της Ευρώπης μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα·

β) η στήριξη της παροχής αντικειμενικών, 
αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και 
μεταβιβάσιμων πληροφοριών για τη 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών 
υγείας και η διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής ανταλλαγής των 
πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών 
αρχών ή φορέων. 

β) η στήριξη της παροχής αντικειμενικών, 
αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και 
μεταβιβάσιμων πληροφοριών για τη 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών 
υγείας και η διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής ανταλλαγής των 
πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών 
αρχών ή φορέων·

βα) η εκτίμηση της φύσης και του τύπου 
των πληροφοριών που είναι δυνατόν να 
ανταλλαγούν·
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Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές ή τους 
φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω 
αρχών ή φορέων.

3. Τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας όσον αφορά τις 
τεχνολογίες της υγείας, ορίζουν τις αρχές 
ή τους φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο 
το οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 
και κοινοποιούν στην Επιτροπή τα 
ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των 
εν λόγω αρχών ή φορέων.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι οι αρχές της χρηστής διακυβέρνησης υιοθετούνται από το δίκτυο. 
Κατ' αυτόν τον τρόπο όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στην αξιολόγηση των τεχνολογιών της 
υγείας θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις ληφθείσες αποφάσεις.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 
ίδρυση και τη διαχείριση αυτού του 
δικτύου και προσδιορίζει τη φύση και το 
είδος των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται.

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 
ίδρυση, τη διαχείριση και τη διαφάνεια 
αυτού του δικτύου.

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο πρέπει να λειτουργεί με διαφανή τρόπο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις 
που λαμβάνονται κατόπιν της ανταλλαγής των πληροφοριών είναι αξιόπιστες. Το δίκτυο πρέπει 
να καθορίζει τον τύπο των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται. Όλοι οι συμμετέχοντες 
στο δίκτυο πρέπει να εμπλακούν σ' αυτή τη συζήτηση που πρέπει να είναι μια από τις πρώτες 
δραστηριότητες του δικτύου.
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Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α) Το δίκτυο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 προβαίνει σε διαβουλεύσεις 
και διασφαλίζει την ενεργό δέσμευση των 
εκπροσώπων της βιομηχανίας, των 
ομάδων ασθενών και της ιατρικής 
κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η θεσμική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ή 
οργανισμών αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας καταλήγει σε μια ισόρροπη, ενημερωμένη 
και διαφανή διαδικασία λήψεως αποφάσεων, το δίκτυο πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή 
ενεχομένων φορέων.
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