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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1) Aplinkybės

Siekiant išvengti painiavos, svarbu aiškiai apibrėžti šio pasiūlymo dėl direktyvos taikymo 
sritį. Ji apima tik pacientų mobilumą. Ji nesusijusi su specialistų judėjimu. Taigi neketinama 
sveikatos sričiai taikyti vadinamosios paslaugų direktyvos.
Paprastai pacientai pageidauja gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas kuo arčiau 
savo namų ir kuo greičiau. Tačiau tam tikrais atvejais geresnės sveikatos paslaugos teikiamos 
kitoje valstybėje narėje. Taigi, siekdami kitur gauti kokybiškesnių, greičiau teikiamų ar 
pigesnių sveikatos paslaugų, pacientai gali ten vykti. 

Prieš pasinaudojant šiomis sveikatos paslaugomis, reikia gauti informacijos apie tai, ar 
įvairios paslaugos yra geros kokybės, prieinamos ir tinkamos; taip pat svarbu, kad būtų aiški 
reikiama administracinė procedūra. Kai pacientai nusprendžia gydytis užsienyje, itin svarbu 
užtikrinti tinkamą jų gerovės apsaugą ir jų saugumą.

Šiuo metu visos Europos Sąjungos sveikatos sistemos ir politika vis labiau vienos nuo kitų 
priklauso.
Šis pokytis priklauso nuo įvairių veiksnių, pvz., aktyvesnis pacientų ir specialistų judėjimas 
ES (kurį skatina Europos Teisingumo Teismo sprendimai), bendri visos ES gyventojų 
lūkesčiai ar naujų medicinos technologijų ir technikos, grindžiamos informacijos 
technologijoms, sklaida.

2) Pacientams kenkiantys esamos sistemos trūkumai 

Vis dėlto vyrauja teisinis neapibrėžtumas. Teisingumo teismas išplėtojo teisminę praktiką, 
kuri tam tikrais aspektais yra prieštaringa ir kuri, be kita ko, ne visose valstybėse narėse 
taikoma vienodai.

Taigi būtina padaryti aiškesnę Europos Bendrijų Teisingumo teismo kai kurių šių sprendimų 
teisminę praktiką:
– visos nestacionariosios sveikatos priežiūros paslaugos, kuriomis pilietis gali naudotis savo 
valstybėje narėje, jam taip pat be išankstinio leidimo gali būti teikiamos bet kokioje kitoje 
valstybėje narėje. Už šias paslaugas jam kompensuojama suma, lygi pagal tą sistemą, kuriai 
jis priklauso, kompensuojamai sumai. Stacionariosios sveikatos priežiūros paslaugų atveju 
būtinas išankstinis sistemos, kuriai priklauso pacientas, leidimas. Šis leidimas turi būti jam 
suteikiamas, kai pagal minėtąją sistemą per medicinos požiūriu priimtiną laikotarpį 
atsižvelgiant į paciento būklę negalima užtikrinti jam reikalingų sveikatos priežiūros 
paslaugų. Šiuo atveju taip pat suinteresuotajam asmeniui kompensuojama bent jau suma, 
numatyta pagal sistemą, kuriai jis priklauso.

– pagal teisminę praktiką patvirtinama nacionalinė kompetencija sveikatos priežiūros 
paslaugų ir socialinės apsaugos organizavimo klausimais.
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– pagal teisminę praktiką leidžiama išlaikyti išankstinį leidimą stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugoms gauti, kurios sudėtingesnės ir brangesnės, ir todėl jas reguliuoja ir 
planuoja valstybės narės.

Neketinama derinti valstybių narių sveikatos sistemų ar socialinės apsaugos tvarkos, bet 
priešingai, norima sustiprinti pacientų teisinį tikrumą ir pagerinti esamą padėtį valstybėse 
narėse.

Vis dėlto reikia iškelti klausimą, ar direktyvoje skiriama pakankamai dėmesio konkretiems 
atvejams, kai kasdien apsunkinamas mūsų piliečių gyvenimas. Kartais pagrindiniai 
suinteresuotieji asmenys, susidūrę su šia sudėtinga situacija, atsisako naudotis savo teisėmis. 
Siekiant informuoti pacientus apie tvarką, ypač atsižvelgiant į direktyvos15 straipsnyje 
nurodytus Europos pavyzdinių centrų tinklus, reikia daryti viską. 

3) Būtinybė veikti
Direktyva, kurioje sisteminama ir kodifikuojama Teisingumo teismo teisminė praktika, 
suteiks daugiau nuoseklumo ir aiškumo konkrečių pacientų teisių srityje. Bet kokiu atveju dėl 
pacientų mobilumo neturi būti vadinamojo sveikatos sistemų dempingo ir neturi blogėti 
sveikatos priežiūros paslaugų saugumas.
Siekiant pacientų interesų reikia užtikrinti teisinį tikrumą ir palaikyti nacionalinių sveikatos 
sistemų bendradarbiavimą. Taigi svarbu pagerinti nuostatas dėl prieigos prie informacijos 
užtikrinimo pacientams ir informacijos apie sveikatos priežiūros paslaugas, farmacijos 
produktus ir medicininį gydymą šaltinių patikimumą. 

Beje, Europos Komisija, siekdama kuo geriau naudoti naujas technologijas taip, kad būtų 
užtikrinamos saugios, veiksmingos ir kokybiškos sveikatos paslaugos, siūlo sukurti tinklą, 
kuris apimtų sveikatos srities technologijas (SST, angl. k. HTA) vertinti įgaliotas nacionalines 
institucijas ar įstaigas. Nors šią idėją verta palaikyti, galima būtų papildyti šio tinklo 
pritaikymo būdus. 

Taip pat labai svarbu užtikrinti glaudesnį skubios medicinos pagalbos įstaigų 
bendradarbiavimą siekiant jas geriau koordinuoti. Tai dar reikalingiau pasienio regionuose. 
Ši iniciatyva turėtų ne tik padėti spręsti sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse 
problemas, bet ir padėti nustatyti sveikatos priežiūros paslaugų sunkumus ir reikalingas šios 
srities reformas.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1
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Pasiūlymas dėl direktyvos
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
DIREKTYVOS dėl pacientų teisių į 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse įgyvendinimo

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
DIREKTYVOS dėl pacientų teisių gauti 
saugias, kokybiškas ir veiksmingas 
sveikatos priežiūros paslaugas vienodomis 
sąlygomis įgyvendinimo

Pagrindimas

Siūloma, kad pasiūlyme dėl direktyvos daugiausia dėmesio būtų skiriama ne pacientų 
mobilumui, bet trims pagrindiniams standartams, kuriais Komisija rėmėsi rengdama šį 
pasiūlymą: bendri visų ES sveikatos sistemų principai, Europos bendradarbiavimas sveikatos 
priežiūros srityje ir speciali sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse sistema.  

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Ši direktyva dėl pacientų teisės į kitose 
valstybėse narėse teikiamas sveikatos
priežiūros paslaugas taikoma visų rūšių 
sveikatos priežiūros paslaugoms. Kaip 
patvirtino Teisingumo Teismas, nepaisant 
specifinio sveikatos paslaugų pobūdžio, nei 
jų organizavimo ar finansavimo būdo, joms 
negali būti netaikomas pamatinis judėjimo 
laisvės principas. Dėl ilgalaikės priežiūros 
– direktyva nėra taikoma pagalbos ir 
paramos šeimoms ar asmenims, kuriems to 
dėl jų būklės reikia ilgesnį laiką, atvejais. 
Ji nėra taikoma, pavyzdžiui, globos 
namams ar būstui, socialinių darbuotojų ar 
savanorių ar specialistų, išskyrus sveikatos 
priežiūros specialistams, pagyvenusiems 
žmonėms ar vaikams teikiamoms 
paslaugoms.

(9) Ši direktyva dėl pacientų teisės į kitose 
valstybėse narėse teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas taikoma visų rūšių 
sveikatos priežiūros paslaugoms. Kaip 
patvirtino Teisingumo Teismas, nepaisant 
specifinio sveikatos paslaugų pobūdžio, nei 
jų organizavimo ar finansavimo būdo, joms 
negali būti netaikomas pamatinis judėjimo 
laisvės principas. Dėl ilgalaikės priežiūros 
– direktyva nėra taikoma pagalbos ir 
paramos šeimoms ar asmenims, kuriems 
dėl jų būklės ilgesnį laiką reikia su 
specialiu ekspertų atliekamu gydymu ar 
socialinės apsaugos sistemos teikiama 
pagalba susijusios slaugos, paramos ar 
priežiūros, atvejais. Tai visų pirma apima 
tokias ilgalaikes paslaugas, kurios 
laikomos būtinomis siekiant asmeniui, 
kuriam reikalinga priežiūra, suteikti 
galimybę būti kuo savarankiškesniam ir 
gyventi kuo visavertiškesnį gyvenimą. Ši 
direktyva nėra taikoma, pavyzdžiui, globos 



PE415.295v02-00 6/30 AD\769685LT.doc

LT

namams ar būstui, socialinių darbuotojų ar 
savanorių ar specialistų, išskyrus sveikatos 
priežiūros specialistus, pagyvenusiems 
žmonėms ar vaikams teikiamoms 
paslaugoms.

Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiama paaiškinti, kad į šios direktyvos taikymo sritį neįeina socialinės 
paramos ar priežiūros, readaptacijos siekiant grįžti į darbą ir ilgalaikės priežiūros paslaugos.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Šia direktyva nesiekiama suteikti teisę 
į gydymo kitoje valstybėje narėje išlaidų 
kompensavimą, jeigu toks gydymas nėra 
kompensuojamas pagal valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas, teisės aktus. 
Taip pat šia direktyva nedraudžiama 
valstybėms narėms išplėsti jų 
apdraustiesiems taikomas išmokų schemas 
įtraukiant kitoje valstybėje narėje teikiamas 
sveikatos priežiūros paslaugas pagal 
nacionalinių teisės aktų nuostatas. 

(25) Šia direktyva nesiekiama suteikti 
teisės į gydymo kitoje valstybėje narėje 
išlaidų kompensavimą, jeigu toks gydymas 
nėra kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus, ar pakeisti šios teisės sąlygų, jeigu 
jos įtrauktos į valstybės narės, kurioje 
pacientas apdraustas, teisės aktus. Taip 
pat šia direktyva nedraudžiama valstybėms 
narėms išplėsti jų apdraustiesiems 
taikomas išmokų schemas įtraukiant kitoje 
valstybėje narėje teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas pagal nacionalinių 
teisės aktų nuostatas. 

Pagrindimas

Pagal EB sutarties 152 straipsnį už sveikatos paslaugų organizavimą atsakingos valstybės 
narės.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Šioje direktyvoje numatyta ir paciento (27) Šioje direktyvoje numatyta ir paciento 
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teisė gauti bet kokius vaistus, kuriais 
leidžiama prekiauti valstybėje narėje, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, net jei tuo vaistu nėra leidžiama 
prekiauti valstybėje narėje, kurioje 
pacientas yra apdraustas, kadangi tai yra 
neišvengiama veiksmingo gydymo kitoje 
valstybėje narėje dalis.

teisė gauti bet kokius vaistus, kuriais 
leidžiama prekiauti, ar sveikatos priežiūros 
paslaugas valstybėje narėje, kurioje 
sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, net jei to vaisto ar sveikatos 
priežiūros paslaugų nėra valstybėje narėje, 
kurioje pacientas yra apdraustas, kadangi 
tai yra neišvengiama veiksmingo gydymo 
kitoje valstybėje narėje dalis.

Pagrindimas

Svarbiausia, kad pacientas valstybėje narėje, kuri nėra jo gyvenamosios vietos valstybė, 
galėtų naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis ir gauti vaistų, net jei jų nėra valstybėje 
narėje, kurioje jis apdraustas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Nuolatinė medicinos mokslo ir 
sveikatos technologijų pažanga yra kartu ir 
galimybė, ir iššūkis valstybių narių 
sveikatos sistemoms. Bendradarbiavimas 
vertinant naujas sveikatos technologijas 
gali padėti valstybėms narėms masto 
ekonomijos požiūriu ir padėti išvengti 
pastangų dubliavimo bei pateikti geresnių 
įrodymų dėl optimalaus naujų technologijų
naudojimo siekiant užtikrinti saugią, 
kokybišką ir veiksmingą sveikatos 
priežiūrą. Tai būtų naudinga ir vidaus 
rinkos požiūriu, nes būtų maksimaliai 
greitai ir didžiausiu galimu mastu 
diegiamos medicinos mokslo ir sveikatos 
srities technologijų inovacijos. Tokiam 
bendradarbiavimui reikia stabilių 
struktūrų, apimančių visas reikiamas 
valdžios institucijas visose valstybėse 
narėse ir sukurtų remiantis esamais 
bandomaisiais projektais.

(43) Nuolatinė medicinos mokslo ir 
sveikatos technologijų pažanga yra kartu ir 
galimybė, ir iššūkis valstybių narių 
sveikatos sistemoms. Vis dėlto naujų
sveikatos technologijų vertinimas ir 
administracinėms įstaigoms priėmus tam 
tikrus sprendimus galimas prieigos prie 
naujų technologijų varžymas susiję su tam 
tikrais esminiais visuomenės klausimais, 
kuriuos sprendžiant turi prisidėti didelė 
susijusių veikėjų grupė ir turi būti 
diegiamas patvarus valdymo modelis. 
Taigi visaip bendradarbiauti turėtų ne tik 
visų valstybių narių atsakingos valdžios
institucijos, bet ir visi suinteresuoti 
veikėjai, įskaitant sveikatos specialistus, 
pacientų ir pramonės atstovus. Be to, šis 
bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas tvirtais gero valdymo ir 
procedūrų skaidrumo, atvirumo ir 
nešališkumo principais. Komisija turėtų 
užtikrinti, kad prie šio tinklo galėtų 
prisijungti tik tos sveikatos srities 
technologijų vertinimo įstaigos, kurios 
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vadovaujasi šiais principais.

Pagrindimas

Sveikatos srities technologijų vertinimo įstaigoms keičiantis informacija ir valstybėms narėms 
vykdant vertinimą turi būti taikomi gerosios praktikos principai (pvz., geras valdymas, 
skaidrumas, susijusių veikėjų dalyvavimas). Taigi sveikatos srities technologijų vertinimas 
turi atitikti atvirumo ir objektyvumo kriterijus ir turi būti grindžiamas suinteresuotų veikėjų, 
įskaitant pacientus ir pramonės atstovus, dialogu ir dalyvavimu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą; 
papildomas priemones, kad specifinės 
vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje; 
specialių kriterijų ir sąlygų, kurias turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą; Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti arba papildyti direktyvą 
papildomomis naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turėtų būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

(45) Visų pirma valstybių narių 
atsakingoms institucijoms turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą; 
papildomas priemones, kad specifinės 
vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šioje direktyvoje nustatomi ES piliečių 
prieigos prie saugių, kokybiškų ir 
veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų 
bendrieji principai, užtikrinant ES 
piliečiams vienodas sąlygas naudotis 
šiomis paslaugomis ir atsižvelgiant į 
nacionalinę atsakomybę už sveikatos 
paslaugų organizavimą ir teikimą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
kaip apibrėžta 4 straipsnyje, kuri 
neužtikrinama 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamente (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo1.
___________
1 OL L 166, 2004 4 30, p. 1.

Pagrindimas

Jeigu direktyva ir reglamentai iš dalies sutaptų, būtų įmanoma sukurti dvi lygiagrečias 
sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse sistemas: vieną – pagal reglamentus 
dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, o kitą – pagal šią naują direktyvą, taigi 
atsirastų teisinio neaiškumo. Reikėtų nubrėžti aiškią ribą tarp Reglamento 883/2004 ir šios 
direktyvos taikymo sričių.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva neturėtų būti taikoma 
paslaugoms, kurios dažniausiai skiriamos 
ilgalaikei priežiūrai. Tai ypač apima 
ilgesnį laiką teikiamas paslaugas, 
teikiamas siekiant padėti žmonėms 
tvarkyti kasdienį gyvenimą.

Pagrindimas

Šiame pakeitime siekiama paaiškinti, kad į šios direktyvos taikymo sritį neįeina socialinės 
paramos ar priežiūros, readaptacijos siekiant grįžti į darbą ir ilgalaikės priežiūros paslaugos.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama pacientams
siekiant įvertinti, palaikyti ar atkurti jų 
sveikatos būklę. 6–11 straipsniuose 
sveikatos priežiūra reiškia gydymo 
paslaugas, kurios teikiamos pagal 
valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, teisės aktus;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
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apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 
registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas;

apdraustas;

Pagrindimas

Kaip ir 10 konstatuojamosios dalies atveju, „sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse“ koncepcija apimtų ir pacientų mobilumą siaurąja prasme, ir sveikatos priežiūros 
paslaugų, kurias galima teikti nuotoliniu būdu, mobilumą; manoma, kad šiame straipsnyje 
nuoroda į sveikatos priežiūros paslaugų teikėją netinkama.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) „apdraustasis“ – tai: g) „apdraustasis“ – tai asmuo, kuris yra 
apdraustas, kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio c punkte;

(i) iki Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos: asmuo, 
apdraustas laikantis Reglamento (EB) Nr. 
1408/71 1, 2 ir 4 straipsnių nuostatų, 
(ii) nuo Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos: asmuo, kuris yra 
apdraustasis kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio c punkte;

Pagrindimas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 pradeda galioti 2009 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
II skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VALSTYBIŲ NARIŲ VALDŽIOS 
INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ 

VALSTYBĖS NARĖS, ATSAKINGOS 
UŽ BENDRŲJŲ SVEIKATOS 
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BENDRŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PRINCIPŲ LAIKYMĄSI

PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ LAIKYMĄSI

Pagrindimas

Jeigu būtų vartojamas terminas „valdžios institucijos“, jį reikėtų apibrėžti.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, valdžios 
institucijų atsakomybės sritys

Valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, 
atsakomybės sritys

Pagrindimas

Derinama su II skyriaus pavadinimo pakeitimu.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kuriose teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, atsako už 
sveikatos priežiūros paslaugų 
organizavimą ir teikimą. Tokiomis 
aplinkybėmis jos, paisydamos 
visuotinumo, galimybės naudotis geros 
kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis, 
teisingumo ir solidarumo principų, aiškiai 
apibrėžia jų teritorijoje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės bei saugos 
standartus ir užtikrina, kad:

1. Kai sveikatos priežiūros paslaugos 
teikiamos kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje pacientas apdraustas, gydymas 
turi vykti pagal valstybės narės, kurioje 
vyksta gydymas, teisės aktus. Sveikatos 
priežiūra teikiama laikantis valstybės 
narės, kurioje vyksta gydymas, nustatytų 
kokybės ir saugos standartų bei gairių. Ta 
valstybė narė turi užtikrinti, kad:

Pagrindimas

Performuluojant tekstą įtvirtinamas principas, kuriuo remiantis už sveikatos priežiūros 
organizavimą ir teikimą atsakingos valstybės narės. Sveikatos priežiūros paslaugų 
visuotinumo, kokybės, teisingumo ir solidarumo principus reikėtų įtraukti į 1 straipsnį, 
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kuriame nurodomi direktyvos tikslai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) būtų numatyti metodai, skirti užtikrinti, 
kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
galėtų laikytis tokių standartų, atsižvelgiant
į tarptautinį medicinos mokslą ir į bendrai 
pripažintą gerąją medicinos patirtį;

a) būtų numatyti metodai, skirti užtikrinti, 
kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
ir skubios medicinos pagalbos tarnybos 
galėtų laikytis tokių standartų, 
atsižvelgdamos į tarptautinio medicinos 
mokslo plėtrą ir į bendrai pripažintą gerąją
medicinos patirtį;

Pagrindimas

Svarbu, kad kokybės standartai būtų taikomi ir skubios medicinos pagalbos paslaugoms. 

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) būtų reguliariai stebima, kaip sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai taiko tokius 
standartus, o jeigu atitinkamų standartų 
nesilaikoma − būtų imamasi korekcinių 
veiksmų, atsižvelgiant į medicinos mokslo 
ir sveikatos srities technologijų pažangą;

b) būtų reguliariai stebima ir vertinama, 
kaip sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
ir skubios medicinos pagalbos tarnybos 
taiko tokius standartus, o jeigu atitinkamų 
standartų nesilaikoma − būtų imamasi 
korekcinių veiksmų, atsižvelgiant į 
medicinos mokslo ir sveikatos srities 
technologijų pažangą;

Pagrindimas

Svarbu, kad kokybės standartai būtų taikomi ir skubios medicinos pagalbos paslaugoms. 
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu būtina supaprastinti sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 
teikimą, Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, parengia gaires, 
kurių pagrindas – aukštas sveikatos 
apsaugos lygis, skirtas padėti įgyvendinti 
1 dalies nuostatas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kadangi tai, jog Komisija rengia gaires, tiesiogiai pažeidžia išskirtinę nacionalinę 
atsakomybę už sveikatos priežiūros organizavimą ir teikimą, būtų gerai išbraukti šią dalį.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu taikomos šios direktyvos 
nuostatos, ypač 7, 8 ir 9 straipsniai, 
valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, 
užtikrina, kad apdraustajam, vykstančiam į 
kitą valstybę narę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų arba norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, nebūtų kliudoma gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, jeigu aptariamas 
gydymas kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja visas apdraustojo 
išlaidas, kurios būtų kompensuojamos iš jo 
šalies įstatymų nustatytos socialinės 
apsaugos sistemos lėšų, jeigu tokios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos
būtų suteiktos tos šalies teritorijoje. Bet 
kuriuo atveju valstybė narė, kurioje 

1. Jeigu taikomos šios direktyvos 
nuostatos, ypač 7, 8 ir 9 straipsniai, 
valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, 
užtikrina, kad apdraustajam, vykstančiam į 
kitą valstybę narę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų arba norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, nebūtų kliudoma gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, jeigu aptariamas 
gydymas kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja visas apdraustojo 
išlaidas, kurios būtų kompensuojamos iš jo 
šalies įstatymų nustatytos socialinės 
apsaugos sistemos lėšų, jeigu tokios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos tos šalies teritorijoje. 
Pacientams turėtų būti suteikiama teisė 
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pacientas yra apdraustas, sprendžia, 
kokios sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidos yra kompensuojamos, nepaisant 
to, kur tos paslaugos teikiamos.

gauti kompensaciją už gydymo metodus, 
net jeigu tie metodai nekompensuojami jų 
pačių valstybėse narėse, jeigu jie 
kompensuojami priimančioje valstybėje 
narėje ir jeigu tą metodą pripažįsta 
tarptautinis medicinos mokslas;

Pagrindimas

Valstybės narės turi teisę sukurti savo socialinės apsaugos sistemas. Vis dėlto taikomas 
gydymo metodas dažnai susijęs su medicinos profesijos praktika, pagrįsta mokymu ir 
specializacija. Tai neturėtų būti pagrindinis principas, kuriuo remiamasi nustatant 
kompensuojamą sumą, kuri turėtų priklausyti nuo paciento naudai gaunamų rezultatų. Tai 
nedaro poveikio kompensacijos dydžiui, bet tiesiog suteikia pacientams daugiau pasirinkimo 
laisvės, kuri itin svarbi naujomis ar retesnėmis ligomis sergantiems pacientams.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės pilietis, mokėdamas 
sveikatos draudimo įmokas, gali būti 
apdraustas kitoje, nei jo gyvenamosios 
vietos valstybėje narėje.

Pagrindimas

Remiant piliečių, kurie yra valstybėje narėje, kuri nėra jo gyvenamosios vietos valstybė, 
interesus, jiems turi būti leidžiama naudotis kitos valstybės narės, nei jo gyvenamosios vietos 
valstybė sveikatos sistema.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikydamasi šios 
direktyvos nuostatų taip, kaip būtų 
kompensuojamos valstybėje narėje, kurioje 

2. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikydamasi šios 
direktyvos nuostatų taip, kaip būtų 
kompensuojamos valstybėje narėje, kurioje 
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asmuo yra apdraustas, suteiktų tokių pačių 
ar panašių sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidos, neviršijant faktinių sveikatos 
priežiūros paslaugų, kuriomis pasinaudota, 
išlaidų.

asmuo yra apdraustas, esant tokiai pačiai 
sveikatos būklei suteiktų paslaugų išlaidos, 
neviršijant faktinių sveikatos priežiūros 
paslaugų, kuriomis pasinaudota, išlaidų.

Pagrindimas

Valstybės narės turi teisę sukurti savo socialinės apsaugos sistemas. Vis dėlto taikomas 
gydymo metodas dažnai susijęs su medicinos profesijos praktika, pagrįsta mokymu ir 
specializacija. Tai neturėtų būti pagrindinis principas, kuriuo remiamasi nustatant 
kompensuojamą sumą, kuri turėtų priklausyti nuo paciento naudai gaunamų rezultatų. Tai 
nedaro poveikio kompensacijos dydžiui, bet tiesiog suteikia pacientams daugiau pasirinkimo 
laisvės, kuri itin svarbi naujomis ar retesnėmis ligomis sergantiems pacientams.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pacientams, vykstantiems į kitą valstybę 
narę gauti sveikatos priežiūros paslaugų 
arba norintiems gauti kitoje valstybėje 
narėje teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų, turi būti užtikrinta galimybė 
susipažinti su savo medicininiais 
dokumentais pagal nacionalines priemones, 
įgyvendinančias Bendrijos nuostatas dėl 
asmens duomenų apsaugos, visų pirma − 
Direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB.

5. Pacientams, vykstantiems į kitą valstybę 
narę gauti sveikatos priežiūros paslaugų 
arba norintiems gauti kitoje valstybėje 
narėje teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų, turi būti užtikrinta galimybė 
susipažinti su savo medicininiais 
dokumentais pagal nacionalines priemones, 
įgyvendinančias Bendrijos nuostatas dėl 
asmens duomenų apsaugos, visų pirma − 
Direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB. 
Duomenys persiunčiami tik gavus aiškų 
raštišką paciento ar paciento artimųjų 
sutikimą. 

Pagrindimas
Labai svarbu, kad duomenys būtų persiunčiami tik gavus aiškų raštišką paciento ar paciento 
artimųjų sutikimą.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Imamasi reikalingų priemonių 
siekiant ES piliečiams, kurie tampa kitose 
valstybėse narėse įvykusių nelaimingų 
atsitikimų ar kitų įvykių, kai reikia 
suteikti skubią medicinos pagalbą, 
aukomis, teikti aukštos kokybės skubias 
medicinines paslaugas.

Pagrindimas

Bendradarbiavimas neturėtų būti apribojamas nelaimingais atsitikimais ir turėtų būti 
taikomais ir kitų įvykių, kai reikia suteikti skubią medicinos pagalbą, atvejais.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji sveikatos priežiūra yra:

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji ir specializuotoji sveikatos 
priežiūra, pagal valstybės narės, kurioje 
pacientas apdraustas, teisės aktų 
apibrėžtį, yra sveikatos priežiūra, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia infrastruktūra ar įranga kai gydymas 
yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams.

(a) sveikatos priežiūra, kai reikalingas 
paciento, kuriam teikiama paslauga, 
pasilikimas bent vienai nakčiai;
(b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima: 
- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
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naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba 
- sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams. 

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šį sąrašą sudaro ir gali nuolat atnaujinti
Komisija. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. Šį sąrašą sudaro ir gali nuolat atnaujinti 
kiekviena valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas ar tos valstybės narės 
atsakingos valdžios institucijos, 
atsižvelgdamos į savo organizacinius 
ypatumus.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) sistemos tikslas yra reglamentuoti
išvykstančių įgyvendinant šį straipsnį 
pacientų srautą ir išvengti, kad nebūtų
rimtai pažeista arba negalėtų būti rimtai
pažeista:

(b) sistemos tikslas yra reglamentuoti 
įgyvendinant šį straipsnį atsirandantį 
didelį pacientų srautą ir išvengti, kad 
nebūtų pažeista arba negalėtų būti pažeista:

(i) valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemos finansų pusiausvyra; ir (arba)

(i) valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemos finansų pusiausvyra; ir (arba)

(ii) ligoninių sektoriaus planavimo ir 
racionalizavimo veikla, kuria siekiama 
išvengti ligoninių lovų pertekliaus, nebūtų 
išbalansuota stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūla ir sukeltos 
nereikalingos logistikos ir finansinės 
sąnaudos, nebūtų apsunkintas visiems 
prieinamų subalansuotų medicinos ir 
ligoninių paslaugų teikimas arba 

(ii) sveikatos priežiūros sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veikla, kuria 
siekiama išvengti paslaugų pertekliaus, 
nebūtų išbalansuota sveikatos priežiūros 
paslaugų pasiūla ir sukeltos nereikalingos 
logistikos ir finansinės sąnaudos, nebūtų 
apsunkintas visiems prieinamų 
subalansuotų medicinos ir ligoninių 
paslaugų teikimas arba nesumažėtų 
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nesumažėtų sveikatos priežiūros pajėgumai 
ar medicininė kompetencija atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje.

sveikatos priežiūros pajėgumai ar 
medicininė kompetencija atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) kompetentingos valstybės narės 
institucijos nustato kriterijus, skirtus 
nustatyti, kada pažeidžiama valstybės 
narės socialinės apsaugos sistemos 
finansinė pusiausvyra arba pažeidžiami 
arba gali būti pažeisti jos sveikatos 
priežiūros sektoriaus planavimas ir 
racionalizavimas.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kasbūtina ir proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

Pagrindimas

Derinama su 8 straipsnio 3 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybė narė viešai skelbia visą 5. Valstybė narė, kurioje pacientas 
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reikiamą informaciją apie išankstinių 
leidimų sistemas, nustatytas pagal 3 dalį.

apdraustas, viešai skelbia ligoninių ir 
specializuotų sveikatos priežiūros 
paslaugų sąrašą bei visą reikiamą 
informaciją apie išankstinių leidimų 
sistemas, nustatytas pagal 3 dalį.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Išankstinių leidimų sistema neturėtų 
būti taikoma ūmių ligų ir nelaimingų 
atsitikimų atvejais, kai labai svarbus 
skubūs veiksmai. Be to, išankstinio 
leidimo reikalavimas turėtų būti 
netaikomas perkėlimo iš vienos ligoninės į 
kitą ligoninę kitoje valstybėje narėje 
atveju.

Pagrindimas

Ūmių susirgimų atvejais išankstinių leidimų sistema neįgyvendinama. Nelaimingi atsitikimai 
turėtų būti išskirti, nes išankstinio leidimo šiais atvejais gauti negalima. Panašiai, jau į 
ligoninę paguldytiems pacientams paprastai neįmanoma laukti, kad būtų prisiimama padengti 
išlaidas.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Bet kokio apdraustojo asmens 
prašymo suteikti leidimą gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje atveju, valstybė narė, kurioje 
pacientas apdraustas, nustato, ar 
patenkinamos Reglamente (EB) Nr. 
883/2004 nustatytos sąlygos ir, jei taip,
pagal šį reglamentą suteikia išankstinį 
leidimą.
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Pagrindimas

Pasiūlymas dėl direktyvos atitinka esamas socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
taisykles. Jei direktyva ir reglamentai iš dalies sutaptų, būtų sukirtos dvi lygiagrečios 
sveikatos priežiūros kitose valstybėse narėse sistemos. Iš tiesų, dėl šio pasiūlymo sukuriamos 
dvigubos sistemos ne tik nenustatomos sritys, kurioms reglamentas netaikomas, bet labiausiai 
koncentruojamasi ties sritimis, kurioms jis jau taikomas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Bet kokiu atveju valstybė narė gali 
atsisakyti suteikti išankstinį leidimą, jei ta 
pati gydymo paslauga mediciniškai 
pateisinamu laikotarpiu gali būti 
suteikiama jos teritorijoje, atsižvelgiant į 
esamą paciento, kuriam teikiama 
paslauga, sveikatos būklę ir galimą jo 
ligos raidą.

Pagrindimas

Siūloma, kad nacionalinės sveikatos apsaugos institucijos (iš anksto suteikdamos leidimą) 
būtų atsakingos už tai, kad piliečiams sveikatos priežiūros paslaugos būtų suteikiamos 
sveikatos specialistų ir sveikatos centruose, atitinkančiuose tinkamus kokybės ir saugumo 
standartus.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 8 
straipsnio 3 dalyje, kitoje valstybėje narėje
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimu ir kitomis 6 straipsnio 3 

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 
8 straipsnyje, ir kitoje valstybėje narėje 
padengti sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidas, būtų pagrįstos iš anksto 
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dalyje nurodytomis sąlygomis bei 
formalumais būtų pagrįstos iš anksto 
paskelbtais objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi tikslui pasiekti.
Tačiau bet kuris apdraustasis visada turės 
teisę gauti išankstinį leidimą pagal 
reglamentus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo, nurodytus 3.1 str. f 
punkte, jeigu bus laikomasi Reglamento 
1408/71 22.1 str. c punkto ir 22.2 str. 
sąlygų.

paskelbtais objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi siekiamam tikslui.

Pagrindimas

Siekiant direktyvos ir reglamento teisinio aiškumo.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri procedūrinė sistema turi būti 
lengvai prieinama ir pajėgi užtikrinti, kad 
paraiškos būtų tvarkomos objektyviai ir 
nešališkai, laikantis terminų, kuriuos 
nustato ir iš anksto skelbia valstybės narės. 

2. Bet kuri procedūrinė sistema turi būti 
lengvai prieinama ir pajėgi užtikrinti, kad 
paraiškos būtų tvarkomos objektyviai ir 
nešališkai, laikantis ilgiausių terminų, 
kuriuos nustato ir iš anksto skelbia 
valstybės narės. Tvarkant šias paraiškas 
atsižvelgiama į atvejo skubumą ir į 
atskiras jo aplinkybes.

Pagrindimas

Būtina, kad dabartinė padėtis būtų išlaikyta, kai viešojo sektoriaus specialistai (ypač tie, 
kurie suteikia pirminę priežiūrą ir yra sistemos sargai) priima sprendimus, ar pacientams 
reikia suteikti sveikatos paslaugas kitose valstybėse narėse siekiant išvengti atvejų, kai 
nereikalingai suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.

Išankstinį leidimą piliečiai gali suvokti kaip jų tarpvalstybinio mobilumo teisės suvaržymą, 
nors iš tikrųjų tai yra piliečiams, kurie keliauja siekdami gauti gydymo paslaugas, suteikiama 
garantija.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, nustatydamos paraiškų 
dėl naudojimosi sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
tvarkymo laikotarpius, atsižvelgia į:

Išbraukta.

(a) konkrečią sveikatos būklę, 
(b) paciento kenčiamą skausmą, 
(c)  paciento negalios pobūdį, ir 
(d) paciento gebėjimą užsiimti profesine 
veikla.

Pagrindimas

Derinama su 9 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) palengvina pacientų prieigą prie 
15 straipsnyje nurodytų pavyzdinių centrų 
tinklų.

Pagrindimas

Pavyzdinių centrų tinklų dalyviams taikomos direktyvos 15 straipsnyje nurodytos sąlygos. Jos 
galėtų trukdyti kai kurioms valstybėms narėms prisijungti, o tai būtų nenaudinga tokių 
valstybių narių pacientams, kurie serga pavyzdinių centrų tinklų gydomomis ligomis.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus.

2. Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje, taip pat naudojant
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus. Tai ypač 
taikoma skubios medicinos pagalbos 
atvejais, ypač siekiant sklandesnio 
greitosios medicinos pagalbos ir gelbėjimo 
tarnybų darbo.

Pagrindimas

Ypač nelaimingų atsitikimų ar kitų įvykių, kai reikia suteikti skubią medicinos pagalbą, 
atvejais tarpvalstybinis bendradarbiavimas, ypač gelbėjimo tarnybų srityje, turėtų vykti 
sklandžiai, kad dėl biurokratinių kliūčių nekiltų vėlavimo problemų.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) parengti priemones, kurios padėtų kuo 
geriau naudoti sveikatos srities išteklius 
sunkių nelaimingų atsitikimų atvejais, 
ypač pasienio regionuose.

Pagrindimas

Pavyzdiniai centrų tinklai turi atsižvelgti į sunkius nelaimingus atsitikimus, kuriems įvykus 
reikalingos skubios medicinos pagalbos paslaugos.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punkto ix a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ixa) palaikytų tinkamus ir veiksmingus 
ryšius su technologijų tiekėjais;

Pagrindimas

Pavyzdinių centrų tikslas – paspartinti naujoviškų medicinos technologijų sklaidą, tačiau 
tekste nėra jokios nuorodos į ryšius su technologijų tiekėjais, kurie yra svarbus naujovių 
šaltinis.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
konkrečias priemones, būtinas 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikai sveikatos priežiūros srityje 
pasiekti, jeigu valstybės narės nusprendžia 
diegti tokias priemones. Nustatant šias 
priemones atsižvelgiama į sveikatos srities 
technologijų bei medicinos mokslo raidą 
ir paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą pagal taikomus teisės 
aktus. Šiose priemonėse turi būti visų 
pirma apibrėžti būtini atitinkamų 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikos standartai ir terminai, kad būtų 
užtikrintas saugus, kokybiškas ir 
veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse teikimas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Politinis sveikatos priežiūros valdymas nėra kišimosi į tai, kaip, pavyzdžiui, turi būti 
atliekamos operacijos, klausimas. Tai turėtų būti gairių nustatymas, veiksmingumo 
vertinimas, finansinių reikalų gairių suteikimas ir stebėjimas, kad būtų užtikrinta 
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patenkinama kokybė ir išlaikomas toks jos lygis, kokio siekiama šia politika. Valstybės narės 
organizavo savo sveikatos priežiūrą saugiu ir patikimu būdu. Sveikatos priežiūra, įskaitant 
naujų produktų ir metodų įvertinimą, turėtų toliau būti valdoma nacionaliniu lygiu, nes kitaip 
kiltų pavojus, kad gali atsirasti daugiau biurokratijos.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas naujųjų sveikatos 
srities technologijų valdymo klausimais

Bendradarbiavimas sveikatos srities 
technologijų valdymo klausimais

Pagrindimas

Vertinamos turi būti visos sveikatos technologijos, įskaitant esamas. Tai gali paskatinti gerai 
skirstyti valstybių narių sveikatos sistemų lėšas. Tokiu būdu tam tikrais atvejais esamų 
technologijų finansavimas galėtų būti perskiriamas naujoms technologijoms.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, susitarusi su Europos 
Parlamentu, parengia 1 dalyje nurodytų 
tinklų veiklos programą, grindžiamą gero 
valdymo principais, įskaitant procedūrų 
skaidrumą, objektyvumą ir nešališkumą, 
taip pat grindžiamą visų suinteresuotų 
socialinių grupių veikėjų dalyvavimu, 
įskaitant medikus, pacientus ir pramonės 
atstovus.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nacionalinių valdžios institucijų ar sveikatos srities technologijų 
vertinimo įstaigų institucinis bendradarbiavimas būtų darnus, kompetentingas ir skaidrus 
sprendimų procesas, tinklai turi būti atviri suinteresuotų veikėjų dalyvavimui.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sveikatos srities technologijų vertinimo 
tinklo užduotys:

2. Sveikatos srities technologijų vertinimo 
tinklo užduotys:

a) remti nacionalinių valdžios institucijų 
ar įstaigų bendradarbiavimą;

a) rasti ilgalaikių būdų, kaip suderinti 
visuomenės sveikatos ir prieigos prie 
vaistų, naujovių skatinimo ir sveikatos 
priežiūros paslaugų valdymo tikslus;
aa) parengti skaidrias procedūras ir 
metodologijas, kuriomis remiantis būtų 
siekiama šių trijų tikslų;
ab) užtikrinti, kad priimant sprendimus 
dėl pasirinkimo, kurie galėtų daryti 
ilgalaikį ar vidutinės trukmės poveikį 
Europos visuomenės sveikatai, naujovėms 
ir konkurencingumui, dalyvautų visos 
suinteresuotosios šalys, ypač pacientai, 
medikų bendruomenė ir pramonė;

b) padėti teikti objektyvią, patikimą, laiku 
pateikiamą, skaidrią ir lengvai perduodamą 
informaciją apie trumpalaikį ir ilgalaikį 
sveikatos srities technologijų efektyvumą ir 
leisti nacionalinėms valdžios institucijoms 
ar įstaigoms veiksmingai keistis šia 
informacija. 

b) padėti teikti objektyvią, patikimą, laiku 
pateikiamą, skaidrią ir lengvai perduodamą 
informaciją apie trumpalaikį ir ilgalaikį 
sveikatos srities technologijų efektyvumą ir 
leisti nacionalinėms valdžios institucijoms 
ar įstaigoms veiksmingai keistis šia 
informacija;

ba) apsvarstyti informacijos, kuria galima 
būtų keistis, pobūdį ir rūšį.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės skiria tinklams 
priklausančias valdžios institucijas ar 
įstaigas, kaip nurodyta 1 dalyje, ir praneša 
Komisijai šių institucijų ar įstaigų 

3. Valstybės narės, tinkamai 
atsižvelgdamos į sveikatos srities 
technologijų veiksmingumo lyginamąjį 
vertinimą, skiria tinklams priklausančias 
valdžios institucijas ar įstaigas, kaip 



PE415.295v02-00 28/30 AD\769685LT.doc

LT

pavadinimus bei kontaktinius duomenis. nurodyta 1 dalyje, ir praneša Komisijai šių 
institucijų ar įstaigų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis.

Pagrindimas

Komisija užtikrina, kad vykdant tinklų veiklą būtų laikomasi gero valdymo principų. Tokiu 
būdu visi veikėjai, dalyvaujantys vertinant sveikatos srities technologijas, galės palaikyti 
priimtus sprendimus.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 
2 dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
priemones, būtinas šiam tinklui įkurti ir
valdyti, ir nurodo informacijos, kuria 
reikia keistis, pobūdį ir rūšį.

4. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 
2 dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
priemones, būtinas šiam tinklui įkurti,
valdyti ir padaryti skaidriam.

Pagrindimas

Tinklas turi veikti taip skaidriai, kad būtų galima užtikrinti, jog pasikeitus informacija priimti 
sprendimai yra patikimi. Tinklas turi nustatyti, kokios rūšies informacija reikia keistis. Į 
diskusijas, kurios yra viena iš svarbiausių tinklo veiklos dalių, turi būti įtraukiami visi tinklo 
dalyviai.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 1 dalyje nurodyti tinklai konsultuoja 
pramonės atstovus, pacientų grupes bei 
medikų bendruomenę ir užtikrina aktyvų 
jų dalyvavimą.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nacionalinių valdžios institucijų ar sveikatos srities technologijų 
vertinimo įstaigų institucinis bendradarbiavimas būtų darnus, kompetentingas ir skaidrus 
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sprendimų procesas, tinklai turi būti atviri suinteresuotų veikėjų dalyvavimui.
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