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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1) Ozadje

Treba je jasno opredeliti področje uporabe tega predloga direktive, da se prepreči vsakršna 
zmeda ali združevanje. Cilj predloga je samo mobilnost pacientov. Ne nanaša se na mobilnost 
zdravstvenih delavcev. Zato ni namen, da bi se tu uporabila direktiva o storitvah na področju 
zdravja.
Pacienti si na splošno želijo kakovostno zdravstveno varstvo, ki jim je na voljo čim bližje in 
kar najhitreje. V nekaterih primerih pa je najboljše zdravstveno varstvo na voljo v drugi 
državi članici. Pacienti tako lahko odidejo drugam, če lahko tam pridobijo kakovostnejše, 
hitrejše ali cenejše zdravstvene storitve. 

Pred dostopom do tega zdravstvenega varstva, morajo pacienti pridobiti informacije o 
kakovosti, razpoložljivosti in primernosti različnih storitev. Tudi zahtevani upravni postopek 
mora biti jasen. Če se pacient dejansko odloči za zdravljenje v tujini, je treba ustrezno zaščititi 
njegovo varnost in dobro počutje.

Za sedanje razmere je značilna rastoča medsebojna odvisnost zdravstvenih sistemov in 
zdravstvene politike v vsej Evropski uniji.
Ta razvoj se lahko razloži s številnimi dejavniki, zlasti s povečanim pretokom pacientov in 
zdravstvenih delavcev v EU (kar so omogočile razsodbe Evropskega sodišča), s pričakovanji 
vseh prebivalcev v Uniji ter s širitvijo nove zdravstvene tehnologije in tehnik, ki temeljijo na 
informacijski tehnologiji.

2) Pomanjkljivosti sedanjega sistema, ki škodijo pacientom 

Klub temu na tem področju obstaja pravna negotovost. Sodišče je razvilo sodno prakso, ki je 
na nekaterih mestih protislovna, njena uporaba pa med drugim ni enaka v vseh državah 
članicah.

Zato je treba razjasniti sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti v zvezi z nekaterimi 
razsodbami:
– nebolnišnična oskrba, do katere je državljan upravičen v svoji državi članici, mu je brez 
predhodne odobritve lahko na voljo tudi v kateri koli drugi državi članici, stroški te oskrbe pa 
se mu povrnejo do zneska, ki je predviden za povračilo v sistemu, ki mu ta državljan pripada. 
Ta sistem pa mora predhodno odobriti bolnišnično oskrbo. Pacientu se tovrstna oskrba odobri, 
če mu njegov sistem v zdravstveno sprejemljivem roku ne more zagotoviti oskrbe, ki jo glede 
na svoje stanje potrebuje. Tudi v tem primeru se mu stroški povrnejo najmanj do zneska, ki je 
predviden za povračilo v njegovem sistemu;
– sodna praksa potrjuje pristojnost nacionalnih organov pri vprašanjih organizacije 
zdravstvenega varstva in socialne varnosti;
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– sodna praksa dovoljuje ohranjanje predhodne odobritve za najzahtevnejšo bolnišnično 
oskrbo, ki je stroškovno najbolj obremenjujoča, ter posledično ohranjanje pooblastil držav 
članic za urejanje in načrtovanje.

V direktivi ne gre za uskladitev zdravstvenih sistemov ali sistemov socialne varnosti držav 
članic, temveč za okrepitev pravne varnosti pacientov in izboljšanje obstoječih razmer v 
državah članicah.

Kljub temu se je treba vprašati, ali namenja direktiva dovolj pozornosti konkretnim primerom, 
ki vsakodnevno ovirajo življenje naših državljanov. Najbolj prizadete osebe se včasih zaradi 
te zapletenosti odrečejo uveljavljanju svojih pravic. Treba je storiti vse, da bodo pacienti 
obveščeni o postopkih, zlasti o evropskih referenčnih mrežah iz člena 15 direktive. 

3) Potreba po ukrepanju
Direktiva bo z vključitvijo in uzakonitvijo sodne prakse Sodišča omogočila večjo skladnost in 
jasnost konkretnih pravic pacientov. Mobilnost bolnikov v nobenem primeru ne sme 
povzročiti „dampinga“ med zdravstvenimi sistemi ali poslabšati varnosti zdravstvenega 
varstva.
V korist pacientov je treba je zagotoviti pravno varnost in podpirati sodelovanje med 
nacionalnimi zdravstvenimi sistemi. Zato je treba izboljšati določbe o jamstvu dostopa 
pacientov do informacij ter verodostojnost virov informacij o ponudbi zdravstvenega varstva, 
farmacevtskih proizvodov in zdravljenja. 

Evropska komisija je med drugim predlagala vzpostavitev mreže, ki bi združevala nacionalne 
organe ali telesa za ocenjevanje zdravstvene tehnologije in s tem omogočala najučinkovitejšo 
uporabo novih tehnologij, da se zagotovi varno, učinkovito in kakovostno zdravstveno 
varstvo. O tej ideji sicer velja razmisliti, vendar bi se podrobni pogoji za delovanje te mreže 
lahko dopolnili. 

Podobno se zdi, da je treba zagotoviti večje sodelovanje med nujnimi zdravstvenimi 
storitvami, da bi se okrepilo njihovo usklajevanje. To je še zlasti očitno na obmejnih 
območjih.
Ta pobuda bi morala presegati problematiko čezmejnega zdravstvenega varstva in omogočiti 
prepoznavanje izzivov in potrebnih reform zdravstvenega varstva.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
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Predlog direktive
Naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog, DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
uveljavljanju pravic pacientov na področju 
čezmejnega zdravstvenega varstva

Predlog, DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
uveljavljanju pravic pacientov do dostopa 
do varnega, visokokakovostnega in 
učinkovitega zdravstvenega varstva pod 
enakimi pogoji

Obrazložitev

Predlaga se, da se predlog direktive ne bi osredotočal na mobilnost pacientov, ampak na 
glavna področja, za katera Komisija trdi, da je pripravila predlog: skupna načela vseh 
zdravstvenih sistemov EU, evropsko sodelovanje na področju zdravstvenega varstva in 
posebni okvir za čezmejno zdravstveno varstvo.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ta direktiva o uveljavljanju pravic 
pacientov na področju čezmejnega 
zdravstvenega varstva se uporablja za vse 
vrste zdravstvenega varstva. Kot je potrdilo 
Sodišče, iz obsega temeljnega načela 
prostega pretoka niso izvzete niti zaradi 
svoje posebne narave niti zaradi načina 
organizacije ali financiranja. V zvezi z 
dolgoročno oskrbo se direktiva ne 
uporablja za pomoč in podporo za družine 
ali posameznike, ki so v daljšem časovnem 
obdobju še posebno potrebni pomoči. Ne 
uporablja se na primer za stanovanjske 
domove ali nastanitve ali pomoč starejšim 
osebam ali otrokom s strani socialnih 
delavcev ali prostovoljnih negovalcev ali 
strokovnjakov, ki niso zdravstveni delavci.

(9) Ta direktiva o uveljavljanju pravic 
pacientov na področju čezmejnega 
zdravstvenega varstva se uporablja za vse 
vrste zdravstvenega varstva. Kot je potrdilo 
Sodišče, iz obsega temeljnega načela 
prostega pretoka niso izvzete niti zaradi 
svoje posebne narave niti zaradi načina 
organizacije ali financiranja. V zvezi z 
dolgoročno oskrbo se direktiva ne 
uporablja za pomoč in podporo za družine 
ali posameznike, ki so v daljšem časovnem 
obdobju še posebno potrebni medicinske 
oskrbe, podpore in nege v ko to vključuje 
posebno strokovno zdravljenje ali pomoč s 
strani sistema zdravstvene varnosti. Ta se 
nanaša predvsem dolgotrajno oskrbo, ki je 
potrebna, da bi osebi, ki jo potrebuje, 
omogočila kar se da polno in neodvisno 
življenje. Ta direktiva se ne uporablja na 
primer za stanovanjske domove ali 
nastanitve ali pomoč starejšim osebam ali 
otrokom s strani socialnih delavcev ali 
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prostovoljnih negovalcev ali 
strokovnjakov, ki niso zdravstveni delavci.

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti dejstvo, da so storitve na področju socialnega 
varstva ali oskrbe, rehabilitacije za vrnitev na delo in dolgoročna oskrba izključene iz 
področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Ta direktiva ne uvaja pravice do 
povračila stroškov zdravljenja v drugi 
državi članici, če takšno zdravljenje ni med 
storitvami, ki jih zagotavlja zakonodaja 
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Ta direktiva državam 
članicam prav tako ne preprečuje razširitve 
njihovih sistemov storitev za primer 
bolezni na zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici v skladu z njihovimi 
določbami. 

(25) Ta direktiva ne uvaja pravice do 
povračila stroškov zdravljenja v drugi 
državi članici, če takšno zdravljenje ni med 
storitvami, ki jih zagotavlja zakonodaja 
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ali spreminja pogoje za to 
pravico, če niso predvideni v zakonodaji 
države članice zdravstvenega zavarovanja. 
Ta direktiva državam članicam prav tako 
ne preprečuje razširitve njihovih sistemov 
storitev za primer bolezni na zdravstveno 
varstvo v drugi državi članici v skladu z 
njihovimi določbami. 

Obrazložitev

Pristojnosti na področju organizacije zdravstvenega varstva se uporabljajo samo za države 
članice v skladu s členom 152 Pogodbe ES. 

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Ta direktiva pacientu prav tako 
zagotavlja pravico do kakršnega koli 
medicinskega izdelka, odobrenega za 
trženje v državi članici, kjer se zdravstveno 

(27) Ta direktiva pacientu prav tako 
zagotavlja pravico do kakršnega koli 
medicinskega izdelka, odobrenega za 
trženje, ali zdravstvenih storitev v državi 
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varstvo izvaja, tudi če medicinski izdelek 
ni odobren za trženje v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
saj je nepogrešljiv del učinkovitega 
zdravljenja v drugi državi članici.

članici, kjer se zdravstveno varstvo izvaja, 
tudi če medicinski izdelek ali storitev 
zdravstvenega varstva ni na voljo v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, saj je nepogrešljiv del 
učinkovitega zdravljenja v drugi državi 
članici.

Obrazložitev

Bistveno je, da pacient v državi, ki ni njegova država zavarovanja, koristi storitve 
zdravstvenega varstva in zdravila, tudi če niso na voljo v državi članici, ki je njegova država 
zavarovanja.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Stalni napredek medicine in 
zdravstvene tehnologije prinaša priložnosti 
in izzive za zdravstvene sisteme držav 
članic. Sodelovanje pri ocenjevanju nove
zdravstvene tehnologije lahko države 
članice podpira prek ekonomij obsega in z 
izogibanjem podvajanja prizadevanj, 
poleg tega pa lahko zagotovi boljšo 
podlago podatkov za najboljšo možno 
uporabo nove tehnologije, da se zagotovi 
varno, visoko kakovostno in učinkovito 
zdravstveno varstvo. To bo prav tako 
prispevalo k notranjemu trgu z največjim 
možnim pospeševanjem in širjenjem 
obsega inovacij na področju medicine in 
zdravstvene tehnologije. Takšno 
sodelovanje zahteva trajnostne strukture, 
ki vključujejo vse pomembne organe vseh 
držav članic, za nadgrajevanje obstoječih 
pilotnih projektov.

(43) Stalni napredek medicine in 
zdravstvene tehnologije prinaša priložnosti 
in izzive za zdravstvene sisteme držav 
članic. Kljub temu se zaradi ocenjevanja 
zdravstvene tehnologije in možnih 
omejitev dostopa do novih tehnologij, ki bi 
lahko bili posledica nekaterih sklepov 
upravnih organov, postavljajo nekatera 
bistvena družbena vprašanja, ki bi jih bilo 
treba reševati s številnimi zadevnimi 
akterji ter z vzpostavitvijo modela trajnega 
upravljanja. Zato bi morali pri tem 
sodelovati pristojni organi vseh držav 
članic, pa tudi vsi zadevni akterji, 
vključno z zdravstvenimi delavci, 
predstavniki pacientov in industrijo. Poleg 
tega bi moralo to sodelovanje temeljiti na 
trajnostnih načelih dobrega upravljanja, 
kot so pregledni, odprti, objektivni in 
nepristranski postopki. Komisija bi 
morala zagotoviti, da se v to mrežo lahko 
vključijo le organi za ocenjevanje 
zdravstvene tehnologije, ki spoštujejo ta 
načela.
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Obrazložitev

Izmenjava informacij med organi za ocenjevanje zdravstvene tehnologije predvideva in 
zahteva, da se pri ocenjevanju, ki ga opravljajo države članice, upoštevajo načela dobre 
prakse (kot so dobro upravljanje, preglednost in sodelovanje zadevnih akterjev). Zato mora 
ocenjevanje zdravstvene tehnologije izpolniti merila odprtosti in objektivnosti ter temeljiti na 
dialogu in vpletenosti zadevnih akterjev, med drugim tudi pacientov in industrije.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(45) Pristojnim organom držav članic je 
zlasti treba podeliti pooblastila, da
sprejmejo naslednje ukrepe, in sicer 
seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično oskrbo; 
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva določa splošen okvir za 
zagotavljanje varnega, visoko 

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

kakovostnega in učinkovitega 
zdravstvenega varstva in državljanom 
Evropske unije zagotavlja enak dostop do 
tega zdravstvenega varstva ter povsem 
upošteva nacionalno pristojnost pri 
organiziranju in izvajanju zdravstvenega 
varstva.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta direktiva se uporablja za izvajanje 
zdravstvenega varstva, ki je opredeljeno v 
členu 4, česar Uredba (ES) št. 883/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti ne zagotavlja1.
___________

UL L 166, 30.04.2004, str. 1.

Obrazložitev
Vsako prekrivanje direktive in uredbe bi lahko omogočilo vzpostavitev dveh vzporednih 
sistemov za čezmejno zdravstveno varstvo: v skladu s predpisi o koordinaciji socialne 
varnosti in v skladu z novo direktivo, kar bi povzročilo pravno negotovost. Področje uporabe 
Uredbe št. 883/2004 in te direktive je treba dobro razmejiti. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta direktiva ne velja za storitve, ki so 
usmerjene predvsem na dolgoročno 
oskrbo. To vključuje zlasti storitve, ki se 
zagotavljajo v daljšem obdobju in so 
namenjene pomoči ljudem v vsakdanjem 
življenju.

                                               



PE415.295v02-00 10/29 AD\769685SL.doc

SL

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je pojasniti dejstvo, da so storitve na področju socialnega 
varstva ali oskrbe, rehabilitacije za vrnitev na delo in dolgoročna oskrba izključene iz 
področja uporabe te direktive.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) „zdravstveno varstvo“ je zdravstvena 
storitev, ki se zagotavlja pacientom za 
oceno, ohranitev ali obnovitev 
zdravstvenega stanja. Za namene členov 6 
do 11 „zdravstveno varstvo“ pomeni 
zdravljenje, ki spada med koristi 
zdravstvenega varstva, ki ga zagotavlja 
zakonodaja države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja;

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Pojem čezmejno zdravstveno varstvo bi vključeval mobilnost pacienta v ožjem smislu in 
mobilnost zdravstvenih storitev, ki jih je mogoče zagotavljati na daljavo, kot pri uvodni izjavi 
št 10; ocenjuje se, da sklicevanje na izvajalce zdravstvenega varstva v tem členu ni ustrezno.
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Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 4 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „zavarovana oseba“ je: (g) „zavarovana oseba“ je oseba, ki je 
zavarovana v skladu z opredelitvijo iz
člena 1(c) Uredbe (EGS) št. 883/2004;

(i) do datuma začetka uporabe Uredbe 
(ES) št. 883/2004: oseba, ki je zavarovana 
v skladu z določbami iz členov 1, 2 in 4 
Uredbe (EGS) št. 1408/71, 
(ii) od datuma začetka uporabe Uredbe 
(ES) št. 883/2004: oseba, ki je zavarovana 
v smislu člena 1(c) Uredbe (EGS) št. 
883/2004;

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 883/2004 začne veljati 1. januarja 2009.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Poglavje II – naslov 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ORGANI DRŽAV ČLANIC, PRISTOJNI 
ZA USKLADITEV S SKUPNIMI 
NAČELI ZA ZDRAVSTVENO 
VARSTVO

DRŽAVE ČLANICE, PRISTOJNE ZA 
USKLADITEV S SKUPNIMI NAČELI 
ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

Obrazložitev

V primeru uporabe izraza „organi“ je treba ta izraz opredeliti. 

Predlog spremembe 14
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Predlog direktive
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojnosti organov države članice 
zdravljenja

Pristojnosti države članice zdravljenja

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti s predlogom spremembe o naslovu Poglavja II.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Če se zdravstveno varstvo zagotovi v 
državi članici, ki ni država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
se zdravljenje izvede v skladu z 
zakonodajo države članice, kjer se 
zdravljenje zagotovi. Zdravstveno varstvo 
se zagotavlja v skladu s standardi 
kakovosti in varnosti ter s smernicami, ki 
jih določi država članica, v kateri poteka 
zdravljenje. Država članica mora 
zagotoviti:

Obrazložitev

Popravek besedila poudarja načelo, da organizacija in zagotavljanje zdravstvenega varstva 
spadata med nacionalne pristojnosti držav članic. Načela univerzalnosti, kakovosti, enakosti 
in solidarnosti zdravstvenega varstva je treba vključiti v člen 1 o ciljih direktive.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da so uvedeni mehanizmi za 
zagotovitev, da so izvajalci storitev 

(a) da so uvedeni mehanizmi za 
zagotovitev, da so izvajalci storitev 
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zdravstvenega varstva zmožni izpolniti 
takšne standarde, ob upoštevanju 
mednarodne medicine in splošno priznane 
dobre zdravniške prakse;

zdravstvenega varstva in nujnih 
zdravstvenih storitev zmožni izpolniti 
takšne standarde, ob upoštevanju razvoja 
mednarodne medicine in splošno priznane 
dobre zdravniške prakse;

Obrazložitev

Standardi kakovosti morajo zajemati tudi službe nujne medicinske pomoči.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Standardi kakovosti morajo zajemati tudi službe nujne medicinske pomoči.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V kolikor je treba olajšati izvajanje 
čezmejnega zdravstvenega varstva in ob 
obravnavanju visoke ravni varovanja 
zdravja kot osnove Komisija v sodelovanju 
z državami članicami oblikuje smernice, 
da olajša izvajanje iz odstavka 1.

črtano
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Obrazložitev

Zaželeno je, da se ta odstavek črta, ker način oblikovanja smernic Komisije neposredno ovira 
izključne nacionalne pristojnosti na področju organizacije in zagotavljanja zdravstvenega 
varstva.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo ali poiskati 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
ne prepreči prejemanje zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, v kateri je 
zadevno zdravljenje med ugodnostmi, 
zagotovljenimi z zakonodajo države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in do katerih je zavarovana 
oseba upravičena. Država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zavarovani osebi povrne stroške, ki bi bili 
plačani iz obveznega sistema socialne 
varnosti za enako ali podobno zdravstveno 
varstvo na njenem ozemlju. Pacienti so 
upravičeni do povračila stroškov za 
načine zdravljenja, če v državi članici 
gostiteljici povračilo obstaja in je te 
načine zdravljenja priznala mednarodna 
medicina, čeprav v njihovi državi članici 
zanje ni povračila stroškov;

Obrazložitev

Države članice morajo imeti pravico, da same oblikujejo svoje sisteme socialne varnosti. 
Vendar pa je način zdravljenja pogosto odvisen od prakse znotraj določenega zdravstvenega 
poklica, ki temelji na usposabljanju in specializaciji. To ne sme biti vodilno načelo pri 
določanju povračila, ki mora biti odvisno od učinkov, ki jih ima storitev na pacientovo stanje. 
To ne vpliva na višino povračila, ampak le omogoča pacientu večjo svobodo izbire, kar je 
zlasti pomembno za paciente z novimi ali redkimi boleznimi.
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Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Državljan države članice je lahko 
zavarovanec sistema zdravstvenega 
zavarovanje v državi, ki ni njegova država 
stalnega bivališča pod pogojem, da 
plačuje prispevke temu sistemu.

Obrazložitev

V podporo interesov državljanov, ki so v državi članici, ki ni njihova država stalnega 
bivališča, da bi imeli dostop do sistema zdravstvenega varstva v državi, ki ni država 
njihovega stalnega bivališča.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Države članice morajo imeti pravico, da same oblikujejo svoje sisteme socialne varnosti. 
Vendar pa je način zdravljenja pogosto odvisen od prakse znotraj določenega zdravstvenega 
poklica, ki temelji na usposabljanju in specializaciji. To ne sme biti vodilno načelo pri 
določanju povračila, ki mora biti odvisno od učinkov, ki jih ima storitev na pacientovo stanje. 
To ne vpliva na višino povračila, ampak le omogoča pacientu večjo svobodo izbire, kar je 
zlasti pomembno za paciente z novimi ali redkimi boleznimi.



PE415.295v02-00 16/29 AD\769685SL.doc

SL

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Bistveno je, da se prenos podatkov omogoči le ob izrecnem pisnem dovoljenju pacienta ali 
pacientovih sorodnikov.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Sprejmejo se potrebni ukrepi, ki 
državljanom EU, ki doživijo nesreče ali 
potrebujejo drugo nujno medicinsko 
pomoč v drugih državah članicah, 
omogočijo dostop do visoko kakovostne 
nujne medicinske pomoči.

Obrazložitev

Sodelovanje ne sme biti omejeno samo na nesreče, ampak bi moralo veljati tudi za nujno 
medicinsko pomoč.
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična in specialistična oskrba v 
skladu z opredelitvijo v zakonodaji države 
članice zdravstvenega zavarovanja,
storitev zdravstvenega varstva, za katero je 
potrebna visoko specializirana in draga 
medicinska infrastruktura ali medicinska 
oprema, ali zdravstveno varstvo, ki 
predstavlja posebno tveganje za pacienta 
ali prebivalce.

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

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

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, ki 
so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodabljajo vse države članice, 
ki so države zavarovanja ali njihovi 
pristojni organi, glede na posebnosti 
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sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

njene organizacije.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:

(b) namen sistema je obravnavati obsežno 
prehajanje pacientov zaradi izvajanja tega 
člena in preprečiti, da bi odhod pacientov 
ogrožal ali verjetno ogrožal:

(i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali 

(i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali 

(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. 

(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju zdravstvenega varstva v 
izogib preobremenjenosti, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
zdravstvenega varstva ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. 

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Pristojni organi države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
postavijo merila za ugotavljanje, kdaj je 
ali bi lahko bilo ogroženo finančno 
ravnotežje sistema socialnega varstva 
države članice ali načrtovanje in 
racionaliziranje njenega sektorja 
zdravstvenega varstva.
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Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Črtanje zaradi skladnosti s predlogom spremembe člena 8(3).

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Država članica javnosti omogoči dostop 
do vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 3.

5. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja javnosti 
omogoči dostop do seznama vseh 
bolnišnic in storitev specialističnega 
zdravstvenega varstva ter vseh pomembnih 
informacij o sistemih predhodne odobritve, 
uvedenih v skladu z določbami iz odstavka 
3.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Sistem predhodnih odobritev ne velja 
za primere akutnih bolezni in nujnih 
primerov, ko je takojšnje ukrepanje 
bistveno. Poleg tega se je treba 
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predhodnem dovoljenju odpovedati v 
primeru selitve iz ene bolnišnice v drugo, 
ki je v drugi državi članici.

Obrazložitev

Predhodno dovoljenje ni izvedljivo v nujnih primerih. Nujne primere je treba obravnavati 
ločeno, saj se predhodno dovoljenje v teh primerih ne more pridobiti. Isto velja za 
hospitalizirane bolnike, pri katerih običajno ni mogoče čakati na odločitev, kdo bo prevzel 
stroške.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Pri vseh zahtevkih za odobritev, ki jih 
vloži zavarovana oseba z namenom prejeti 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici,
država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja preveri, ali so 
izpolnjeni pogoji iz Uredbe (ES) 
št. 883/2004, in v tem primeru odobri 
predhodno odobritev v skladu z navedeno 
uredbo.

Obrazložitev

Predlog uredbe je v nasprotju z veljavno uredbo o usklajevanju sistemov socialne varnosti. 
Če bi se direktiva pokrivala z obstoječo uredbo, bi to omogočilo vzpostavitev dveh vzporednih 
sistemov čezmejnega zdravstvenega varstva. Dvodelni sistem se namreč ustvari ker predlog 
ne opredeli območij, ki jih uredba ne pokriva, in se osredotoča na tista območja, ki so že 
pokrita.

Predlog spremembe 32

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5c. Država članica lahko kadar koli 
zavrne odobritev predhodne odobritve, če 
se enako zdravljenje lahko zagotovi na 
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njenem ozemlju v medicinsko 
utemeljenem časovnem obdobju, ob 
upoštevanju pacientovega trenutnega 
zdravstvenega stanja in verjetnega razvoja 
bolezni.

Obrazložitev

Predlaga se, da bi morali biti za zagotavljanje zdravstvenega varstva za državljane s strani 
zdravstvenih delavcev in v prostorih, ki izpolnjujejo ustrezne kakovostne in varnostne 
standarde, pristojni (prek predhodne odobritve) nacionalni zdravstveni organi.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8, in prevzemom
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici temeljijo na objektivnih, 
nediskriminatornih merilih, ki so 
objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. 

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti direktive in uredbe.

Predlog spremembe 34
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Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v rokih, ki jih države članice 
vnaprej določijo in objavijo. 

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v skrajnjih rokih, ki jih 
države članice vnaprej določijo in objavijo. 
Pri obravnavanju zahtevkov se upoštevajo 
stopnja nujnosti in posamezne okoliščine.

Obrazložitev

Bistveno je, da se sedanje razmere ohranijo tam, kjer strokovnjaki javnega zdravstva (zlasti 
tisti, ki delajo v primarni negi, kot varuhi sistema) odločajo o potrebi za zagotavljanje 
zdravstvenega varstva pacientom v drugih državah članicah, da bi se izognili primerom, ko se 
zdravstveno varstvo zagotavlja po nepotrebnem.

Predhodno odobritev lahko državljani razumejo kot omejitev svoje pravice do čezmejne 
mobilnosti, čeprav jo ta dejansko zagotavlja tudi tistim, ki odhajajo na zdravljenje.

Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

(a) specifično zdravstveno stanje, 
(b) pacientovo raven bolečine, 
(c) vrsto pacientove invalidnosti in 
(d) pacientovo zmožnost izvajanja njegove 
poklicne dejavnosti.

Obrazložitev

Črtanje zaradi skladnosti s predlogom spremembe člena 9(2).



AD\769685SL.doc 23/29 PE415.295v02-00

SL

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) pacientom lajša dostop do evropskih 
referenčnih mrež iz člena 15.

Obrazložitev

Sodelovanje pri evropskih referenčnih mrežah je odvisno od izpolnjevanja pogojev iz člena 15 
te direktive. Ti pogoji bi lahko ovirali sodelovanje nekaterih držav članic, kar bi bilo škodljivo 
za paciente teh držav, ki trpijo zaradi bolezni, ki jih zdravijo v referenčnih središčih.
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Države članice olajšujejo sodelovanje 
pri izvajanju čezmejnega zdravstvenega 
varstva na regionalni in lokalni ravni ter 
prek informacijske in komunikacijske 
tehnologije, izvajanje začasnega ali 
priložnostnega čezmejnega zdravstvenega 
varstva in drugih oblik čezmejnega 
sodelovanja. To zlasti velja za primere
nujne medicinske pomoči zlasti ob 
upoštevanju nemotenega prevoza 
pacientov in reševalnih služb.

Obrazložitev

Čezmejno sodelovanje bi moralo v primeru nesreč in druge nujne medicinske pomoči delovati 
nemoteno, zlasti glede reševalnih služb, tako da ne bi prišlo do zamud, ki bi nastale zaradi 
birokratskih ovir.
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Predlog spremembe 38

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

fa) uporabiti instrumente, ki omogočajo, 
da se možnosti, ki jih nudi zdravstveno 
varstvo, v primeru nesreč, zlasti v 
obmejnih območjih, kar najbolje 
izkoristijo.

Obrazložitev

Resne nesreče, ki zahtevajo nujno zdravniško oskrbo, morajo biti vključene v evropske 
referenčne mreže.

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – točka a – točka ix a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ix a) imajo ustrezen in učinkovit odnos s 
ponudniki tehnologij;

Obrazložitev

Naloga referenčnih središč je pospeševati širjenje inovativne zdravstvene tehnologije, vendar 
besedilo ne omenja stikov s ponudniki tehnologij, ki so pomemben vir inovacij.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v skladu s postopkom iz člena 
19(2) sprejme posebne ukrepe, ki so 
potrebni za doseganje medobratovalnosti 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije na področju zdravstvenega 
varstva, ki se uporabljajo, kadar se države 
članice odločijo, da jo bodo uvedle. 

črtano
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Navedeni ukrepi odražajo razvoj na 
področju zdravstvene tehnologije in 
medicine ter upoštevajo temeljno pravico 
do varstva osebnih podatkov v skladu z 
zakonodajo, ki se uporablja. Zlasti 
opredelijo potrebne standarde in 
terminologijo za medobratovalnost 
zadevnih sistemov informacijske in 
komunikacijske tehnologije, da se 
zagotovi varno, visoko kakovostno in 
učinkovito izvajanje čezmejnih 
zdravstvenih storitev.

Obrazložitev

Pri političnem upravljanju zdravstvenega varstva na primer ne gre za poseganje v to, kako je 
treba izvajati dejavnosti, ampak za oblikovanje smernic, ocenjevanje učinkovitosti, svetovanje 
v finančnih zadevah in spremljanje, da je kakovost zadovoljiva in dosega raven, za katero si 
prizadeva zdravstvena politika. Države članice so svoje zdravstvene sisteme organizirale na 
varen in zanesljiv način. Zdravstveno varstvo, vključno z ocenjevanjem novih proizvodov in 
metod, je treba še naprej upravljati na nacionalni ravni, saj je v nasprotnem primeru 
nevarnost, da bo več birokracije.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje pri upravljanju nove 
zdravstvene tehnologije

Sodelovanje pri upravljanju zdravstvene 
tehnologije

Obrazložitev

Ocenjevanje je treba opraviti na vseh zdravstvenih tehnologijah, tudi obstoječih. To bo 
zagotovilo učinkovito porazdelitev virov iz zdravstvenih sistemov držav članic. Tako bi se 
lahko financiranje obstoječe tehnologije v nekaterih primerih prerazporedilo za novo 
tehnologijo.
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Evropska komisija v sodelovanju z 
Evropskim parlamentom vzpostavi delovni 
okvir za mrežo iz odstavka 1, ki temelji na 
načelih dobrega upravljanja, vključno s 
preglednostjo, objektivnostjo in 
nepristranskostjo postopkov ter 
sodelovanjem vseh udeleženih družbenih 
skupin, tudi zdravnikov, pacientov, 
raziskovalcev in industrije.

Obrazložitev

Da bi institucionalno sodelovanje med nacionalnimi organi ali organi za ocenjevanje 
zdravstvene tehnologije omogočilo uravnoteženo, obveščeno in pregledno odločanje, je treba 
mrežo odpreti za zadevne akterje.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Cilj ocenjevanja zdravstvene tehnologije 
je:

2. Cilj ocenjevanja zdravstvene tehnologije 
je:

(a) podpiranje sodelovanja med 
nacionalnimi organi ali telesi;

(a) poiskati dolgoročne načine, kako 
uravnovesiti cilje javnega zdravstva in 
dostopa do zdravil, nagrajevanja inovacij 
in upravljanja proračunov za zdravstveno 
varstvo;
(aa) razviti pregledne postopke in metode 
za dosego teh ciljev;
(ab) zagotavljanje sodelovanja vseh 
zainteresiranih strani, zlasti pacientov, 
medicinske skupnosti in industrije, pri 
odločitvah, ki lahko srednje- in 
dolgoročno vplivajo na inovacije in 
konkurenčnost Evrope;

(b) podpiranje zagotavljanja objektivnih, (b) podpiranje zagotavljanja objektivnih, 
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zanesljivih, pravočasnih, preglednih in 
prenosljivih informacij o kratkoročni in 
dolgoročni učinkovitosti zdravstvene 
tehnologije ter omogočanje učinkovite 
izmenjave teh informacij med nacionalnimi 
organi ali telesi. 

zanesljivih, pravočasnih, preglednih in 
prenosljivih informacij o kratkoročni in 
dolgoročni učinkovitosti zdravstvene 
tehnologije ter omogočanje učinkovite 
izmenjave teh informacij med nacionalnimi 
organi ali telesi;

(ba) upoštevanje narave in vrste 
informacij, ki se lahko izmenjujejo.

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice določijo organe ali 
telesa, ki sodelujejo v mreži, kot je 
določeno v odstavku 1, ter Komisiji 
sporočijo imena in kontaktne podatke 
navedenih organov ali teles.

3. Države članice ob upoštevanju 
ocenjevanja relativne učinkovitosti 
zdravstvene tehnologije določijo organe ali 
telesa, ki sodelujejo v mreži, kot je 
določeno v odstavku 1, ter Komisiji 
sporočijo imena in kontaktne podatke 
navedenih organov ali teles.

Obrazložitev

Komisija poskrbi, da mreža prevzame načela dobrega upravljanja. Tako bodo lahko vsi 
akterji, vpleteni v ocenjevanje zdravstvene tehnologije, podprli sprejete odločitve.

Predlog spremembe 45

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
19(2) sprejme potrebne ukrepe za 
vzpostavitev in upravljanje te mreže ter 
opredelitev narave in vrste informacij za 
izmenjavo.

4. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
19(2) sprejme potrebne ukrepe za 
vzpostavitev, upravljanje in preglednost te 
mreže.

Obrazložitev

Mreža mora delovati na pregleden način, da se zagotovi verodostojnost odločitev, ki so 
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sprejete po izmenjavi informacij. Mreža mora določiti vrsto informacij za izmenjavo. Vsi 
udeleženci v mreži morajo biti vključeni v to razpravo, ki mora biti med prvimi dejavnostmi 
mreže.

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. mreža iz odstavka 1 preverja in 
zagotavlja dejavno vključenost 
predstavnikov industrije, skupin pacientov 
in medicinske skupnosti.

Obrazložitev

Da bi institucionalno sodelovanje med nacionalnimi organi ali organi za ocenjevanje 
zdravstvene tehnologije omogočilo uravnoteženo, obveščeno in pregledno odločanje, je treba 
mrežo odpreti za zadevne akterje.



AD\769685SL.doc 29/29 PE415.295v02-00

SL

POSTOPEK

Naslov Pravice pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva

Referenčni dokumenti KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD)

Pristojni odbor ENVI

Mnenje pripravil
       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE
2.9.2008

Pripravljavec/-ka mnenja
       Datum imenovanja

Françoise Grossetête
25.9.2008

Obravnava v odboru 5.11.2008 2.12.2008 20.1.2009

Datum sprejetja 17.2.2009

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

25
9
1

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del 
Castillo Vera, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek,
Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna 
Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Werner Langen, Pia Elda 
Locatelli, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, 
Miloslav Ransdorf, Paul Rübig, Patrizia Toia, Nikolaos Vakalis, Alejo 
Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Alexander Alvaro, Ivo Belet, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Neena 
Gill, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Gunnar Hökmark, Pierre 
Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Ţicău


	769685sl.doc

