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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog direktive Komisije o „uveljavljanju pravic pacientov 
na področju čezmejnega zdravstvenega varstva“, saj je namen predloga doseči večjo 
preglednost in boljšo pravno varnost pacientov. Zaradi vedno bolj kakovostne ponudbe v 
zdravstvenih ustanovah in boljših informacij za paciente je mogoče sklepati, da se bo 
povečala mobilnost pacientov. Prizadevati si je treba za dodano vrednost, ki jo zdravstvena 
politika lahko pridobi iz boljše povezave med zdravstvenimi ustanovami po Evropi. Hkrati je 
treba zagotoviti, da predlog direktive ne povzroči enostranskih stroškovnih obremenitev držav 
članic ter da ne učinkuje negativno na nacionalno zdravstveno oskrbo oz. nacionalno ponudbo 
zdravstvenih storitev v primeru nadpovprečnega povpraševanja pacientov po zdravstvenih 
storitvah.

Zdravstvene storitve so izvzete iz področja veljavnosti direktive o storitvah, ker te storitve 
predstavljajo višjo dobrino in jih je treba urediti s samostojnimi pravnimi predpisi na evropski 
ravni. V luči navedenega je Evropski parlament v samoiniciativnem poročilu maja 2008 
pozval Komisijo, naj predlaga nov evropski regulativni okvir za čezmejno zdravstveno 
varstvo. V okviru socialnega paketa je Komisija julija 2008 objavila ta predlog direktive, v 
katerem je kodificirana zlasti sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti o čezmejnem 
zdravstvenem varstvu.

Pripravljavec mnenja podpira predlog Komisije, katerega namen je olajšati čezmejno 
mobilnost pacientov in opredeliti pravice pacientov v sekundarni zakonodaji. Za paciente bi 
bilo treba omogočiti vsaj izkoriščanje vseh sinergij na področju zdravstva. V ta namen je 
treba sprejeti gospodarsko-politične, zavarovalno-tehnične in organizacijske ukrepe, kot so na 
primer posteljna in finančna zmogljivost držav članic. Da tokovi pacientov iz drugih držav 
članic ne bi povzročili ozkih grl v oskrbi lastnega prebivalstva, je treba pacientom omogočiti 
dostop do evropskih zdravstvenih ustanov ob upoštevanju ustreznih zmogljivosti držav članic 
in finančnih možnosti.

V skladu s členom 35 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in členom 152(1) PES 
morajo države članice zagotoviti visoko raven zdravstvenega varstva. Trenutna ponudba 
zdravstvenih storitev se med državami članicami močno razlikuje. Tu je potreben nadaljnji 
razvoj in ohranitev visoke ravni kakovosti. Zdravje je kot višjo dobrino treba podpreti s 
politiko pogodb, zagotavljanjem kakovosti in pravili varuha človekovih pravic. Možnost 
čezmejne zdravstvene oskrbe ne sme spodbujati posameznih držav članic k temu, da bi 
prenehale z nadaljnjim razvojem svojih zdravstvenih ustanov in spodbujale zdravljenje izven 
države.

Pripravljavec mnenja se strinja s pristopom, da je treba državam članicam odobriti možnost, 
da v primeru močnega ogrožanja finančnega ravnovesja zdravstvenega sistema in/ali oskrbe 
države članice z bolnišničnimi storitvami uvedle predhodno odobritev povračila stroškov. V 
zvezi s tem je treba tudi opozoriti, da morajo države članice imeti možnost, da sistemom, 
katerim pripadajo pacienti, zaračunajo dejanske celotne stroške storitve. Bolnišnično 
zdravljenje se v nekaterih državah članicah financira delno iz prispevkov za socialno varnost, 
delno iz davkov. Če se gostujočemu pacientu zaračunajo le stroški socialnega zavarovanja, bi 
bile v takih primerih tiste države članice, katerih nezadostna ponudba paciente najverjetneje 
sili v zdravljenje v drugi državi članici, neupravičeno razbremenjene na račun 
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davkoplačevalcev v ciljni državi.

PREDLOGI SPREMEMB

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Glede na to, da so izpolnjeni pogoji za 
izvajanje člena 95 Pogodbe kot pravne 
podlage, se zakonodajalec Skupnosti 
zanaša na to pravno podlago, tudi kadar je 
varovanje javnega zdravja odločilni 
dejavnik pri sprejetih odločitvah, pri čemer 
člen 95(3) Pogodbe izrecno zahteva, da je 
treba za dosego usklajevanja zagotoviti 
visoko raven varovanja zdravja ljudi, zlasti 
ob upoštevanju zlasti vsakršne spremembe 
na podlagi znanstvenih dejstev.

(2) Glede na to, da so izpolnjeni pogoji za 
izvajanje člena 95 Pogodbe kot pravne 
podlage, se zakonodajalec Skupnosti 
zanaša na to pravno podlago, tudi kadar je 
varovanje javnega zdravja odločilni 
dejavnik pri sprejetih odločitvah, pri čemer 
člen 95(3) Pogodbe izrecno zahteva, da je 
treba zagotoviti visoko raven varovanja 
zdravja ljudi, ob upoštevanju zlasti 
vsakršne spremembe na podlagi 
znanstvenih dejstev.

Obrazložitev

Namen te direktive je opredelitev pravic pacientov in ne usklajevanje organizacije zdravstva. 
To je v izključni pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zdravstveni sistemi Skupnosti so 
osrednji sestavni del visoke ravni socialne 
zaščite v Evropi ter prispevajo k socialni 
koheziji in socialni pravičnosti, pa tudi k 
trajnostnemu razvoju. Prav tako so del 
širšega okvira storitev splošnega interesa.

(4) Zdravstveni sistemi Skupnosti so 
osrednji sestavni del visoke ravni socialne 
zaščite v Evropi ter prispevajo k socialni 
koheziji in socialni pravičnosti, pa tudi k 
trajnostnemu razvoju. Prav tako so del 
širšega okvira storitev splošnega interesa. 
Med storitvami splošnega interesa so 
zaradi svojih prednostnih ciljev glede 
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zagotavljanja varnosti pacientov in 
javnega zdravstvenega varstva deležni 
posebnega statusa.

Obrazložitev

Čeprav je bil s to direktivo predložen lasten regulativni okvir za zdravstvene storitve, ki so 
izvzete iz direktive o storitvah, je tematika zdravja obravnavana podobno, kot je bilo 
predvideno v okviru direktive o storitvah. Zagotoviti je treba, da je predmet zdravstvenih 
storitev višja dobrina kot pri drugih storitvah.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Raziskave kažejo, da škoda pri 
zdravstvenem varstvu nastane v 10 % 
primerov. Za zagotavljanje jasnih skupnih 
obveznosti za ravnanje v primeru škode pri 
zdravstvenem varstvu je zato bistveno 
odpraviti pomanjkanje zaupanja v 
navedene mehanizme, ki ovira čezmejno 
zdravstveno varstvo. Kritje škode in 
odškodnine v okviru sistema države, v 
kateri se zdravljenje izvaja, ne sme 
posegati v možnost države članice, da v 
obseg kritja v okviru svojega nacionalnega 
sistema vključi paciente iz te države, ki 
iščejo zdravstveno varstvo v tujini, kadar je 
to za pacienta ustrezneje, zlasti za paciente, 
za katere je zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici nujno.

(15) Raziskave kažejo, da telesna škoda pri 
zdravstvenem varstvu nastane v 10 % 
primerov. Za zagotavljanje jasnih skupnih 
obveznosti za ravnanje v primeru škode pri 
zdravstvenem varstvu je zato bistveno 
odpraviti pomanjkanje zaupanja v 
navedene mehanizme, ki ovira čezmejno 
zdravstveno varstvo. Kritje škode in 
odškodnine v okviru sistema države, v 
kateri se zdravljenje izvaja, ne sme 
posegati v možnost države članice, da v 
obseg kritja v okviru svojega nacionalnega 
sistema vključi paciente iz te države, ki 
iščejo zdravstveno varstvo v tujini, kadar je 
to za pacienta ustrezneje, zlasti za paciente, 
za katere je zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici nujno.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pacient v nobenem primeru ne sme 
imeti finančnih koristi od zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, zato mora 
biti prevzem stroškov omejen samo na 

(24) Pacient v nobenem primeru ne sme 
imeti finančnih koristi od zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, zato mora 
biti prevzem stroškov omejen samo na 
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dejanske stroške za prejeto zdravstveno 
varstvo.

dejanske stroške za prejeto zdravstveno 
varstvo. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja povrne tudi 
druge s tem povezane stroške, kot so na 
primer stroški terapevtskega zdravljenja.

Obrazložitev

Čeprav je bil s to direktivo predložen lasten regulativni okvir za zdravstvene storitve, ki so 
izvzete iz direktive o storitvah, je tematika zdravja obravnavana podobno, kot je bilo 
predvideno v okviru direktive o storitvah. Zagotoviti je treba, da je predmet zdravstvenih 
storitev višja dobrina kot pri drugih storitvah.

Predlog spremembe 5

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 
čezmejnega zdravstvenega varstva, ne 
glede na to, kako je organizirano, 
zagotovljeno in financirano oz. ali je javno 
ali zasebno. Ta direktiva se uporablja za 
sisteme obveznega, zasebnega in 
kombiniranega zdravstvenega 
zavarovanja. 

Obrazložitev

Dodati je treba „čezmejnega“, saj sicer besedilo ni združljivo s členom 152 PES (dopolnilna 
dejavnost skupnosti).

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) uredbe o usklajevanju sistemov socialne 
varnosti, zlasti Člen 22 Uredbe Sveta (ES) 
št. 1408/71 z dne 14. junija 1971 o uporabi 
sistemov socialne varnosti za zaposlene 
osebe, samozaposlene osebe in njihove 
družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, 

(f) uredbe o usklajevanju sistemov socialne 
varnosti, zlasti člene 19, 20, 22 in 25
Uredbe Sveta (ES) št. 1408/71 z dne 
14. junija 1971 o uporabi sistemov socialne 
varnosti za zaposlene osebe, 
samozaposlene osebe in njihove družinske 
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ter Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti;

člane, ki se gibljejo v Skupnosti, ter člene 
17, 18, 19, 20, 27 in 28 Uredbe (ES) 
št. 883/2004 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti;

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) Direktivo 2002/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 
2002 o življenjskem zavarovanju1;
1. UL L 345, 19.12.2002, str. 1.

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gb) prvo Direktivo Sveta 73/239/EGS z 
dne 24. julija 1973 o usklajevanju 
zakonov in drugih predpisov o začetku 
opravljanja in opravljanju dejavnosti 
neposrednega zavarovanja razen 
življenjskega zavarovanja1;
1. UL L 228, 16.08.1973, str. 3.

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(gc) Direktivo Sveta 92/49/EGS z dne 18. 
junija 1992 o uskladitvi zakonov in drugih 
predpisov o neposrednem zavarovanju 
razen življenjskega zavarovanja (tretja 
direktiva o premoženjskem zavarovanju)1.
1. UL L 228, 11.8.1992, str. 1.
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Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Do datuma začetka veljavnosti Uredbe 
(ES) št. 883/2004 se v okoliščinah, v 
katerih je treba odobriti zahtevek za 
odobritev ustreznega zdravljenja v drugi 
državi članici v skladu s členom 22 Uredbe 
(EGS) št. 1408/71, uporabljajo določbe 
navedene uredbe, določbe iz členov 6, 7, 8 
in 9 te direktive pa se ne uporabljajo Kadar 
pa so izpolnjeni pogoji za odobritev 
zahtevka iz člena 22(2) Uredbe (EGS) 
št. 1408/71, se zahtevek odobri in storitve 
izvedejo v skladu z navedeno uredbo. V 
tem primeru se členi 6, 7, 8 in 9 te 
direktive ne uporabljajo.

Obrazložitev

Stavek, ki ga je treba črtati, vnaša možnost „opt-in“ iz Uredbe 1408/71/ES v to direktivo: 
posledice in upravna izvedljivost niso jasne, zato poseganje v uredbo št. 1408 ni zaželeno.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(iia) zavarovana oseba, kot jo 
opredeljujejo zavarovalni pogoji ustreznih 
sistemov zasebnega zdravstvenega 
zavarovanja;

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V skladu s členom 152 Pogodbe je 
država članica zdravljenja v celoti 
pristojna za organizacijo zdravstvenega 
sistema in zagotovljeno zdravstveno 
oskrbo.

Obrazložitev

„Stran prejemnika“ ni obravnavana, zato je na tem mestu vstavljeno sklicevanje na Pogodbo 
ES.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. V skladu s členom 12(2)(da) so organi 
države članice zdravljenja odgovorni za 
stalni nadzor na osnovi pridobljenih 
podatkov. Organi na podlagi rezultatov 
nadzora po potrebi hitro ukrepajo, da se 
zagotovi javno zdravje in ohranitev 
finančnega ravnovesja sistema socialne 
varnosti.

Obrazložitev

Ker se podatki zbirajo v vsakem primeru, jih je priporočljivo takoj uporabiti za pomoč
državam članicam pri oblikovanju njihovih nacionalnih zdravstvenih politik – „bolje agirati 
kot reagirati“.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ker je zlasti za paciente izjemno 
pomembno, da se ohranja kakovost in 
varnost čezmejnega zdravstvenega 
varstva, se med organizacije, ki sodelujejo 
pri oblikovanju norm in smernic, kot so 
navedene v odstavkih 1 in 3, vključijo vsaj 
organizacije pacientov, zlasti tiste, ki so 
čezmejne narave.

Predlog spremembe 16

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 

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 
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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.

zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
ne prepreči prejemanje zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici s strani
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Pristojni nosilec 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
državi članici zavarovani osebi povrne 
dejanske stroške zdravljenja. Če je 
določeno obliko bolezni ali poškodbe 
mogoče zdraviti na več načinov, ima 
pacient pravico do povračila stroškov za 
vse oblike zdravljenja, ki jih ustrezno 
preizkusi mednarodna medicina, če niso 
na voljo v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja. V vsakem 
primeru država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja določi, katere 
storitve zdravstvenega varstva so plačane 
ne glede na kraj izvajanja.

Obrazložitev

Pojasnilo, da morajo stroške povrniti ustrezni organi socialnega zavarovanja in ne država 
članica. Pojasnilo, da je treba v okviru povračila stroškov poleg stroškov obveznega 
socialnega zavarovanja povrniti tudi stroške zdravstvenih sistemov, ki jih financira država.

Predlog spremembe 17

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 pristojni nosilec
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
državi članici 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.

Obrazložitev

Pojasnilo, da morajo stroške povrniti ustrezni organi socialnega zavarovanja in ne država 
članica.
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Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Pojasnilo, da je treba v okviru povračila stroškov poleg stroškov obveznega socialnega 
zavarovanja povrniti tudi stroške zdravstvenih oz. mešanih sistemov, ki jih financira država.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, ki 
so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3). Pri 
pripravi tega seznama Komisija upošteva 
poseben položaj evropskih referenčnih 
mrež, kot je navedeno v členu 15. 

Predlog spremembe 20
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Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 8a
Zavrnitev bolnišnične in specialistične 

oskrbe
8a. Država članica zdravljenja lahko 
posameznemu izvajalcu zdravstvenih 
storitev prizna pravico, da zavrne 
bolnišnično in specialistično oskrbo 
pacientov v drugi državi članici, ki 
poiščejo zdravljenje v tej državi članici, 
kadar to negativno vpliva na druge 
paciente s podobnimi zdravstvenimi 
potrebami, na primer zaradi daljših 
čakalnih vrst za zdravljenje.

Obrazložitev

Vključitev zadnjega stavka iz uvodne izjave (12). Ta pomembni stavek iz uvodnih izjav manjka 
v besedilu direktive – zaradi pravne varnosti in boljše berljivosti je ta stavek primerno vstaviti 
na tem mestu. Neoviran dostop gostujočih pacientov iz drugih držav članic ne sme ovirati 
cilja, da se pacientom zagotovi zdravstvena oskrba, ki je po možnosti blizu njihovega kraja 
bivanja oz. dela.

Predlog spremembe 22
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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(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. Do datuma 
začetka veljavnosti Uredbe (ES) št. 
883/2004 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. Od datuma začetka 
veljavnosti Uredbe (ES) št. 883/2004 pa se 
zahtevek zavarovani osebi vedno odobri 
na podlagi uredb o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti, navedenih v členu 
3(1)(f), v skladu s členom 20 Uredbe (ES) 
št. 883/2004.
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Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

10. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici. V zvezi z 
informacijami o čezmejnem zdravstvenem 
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varstvu je treba jasno predstaviti razliko 
med pravicami, ki jih pacienti uživajo na 
podlagi te direktive, in pravicami, ki 
izhajajo iz predpisov o usklajevanju 
sistemov socialne varnosti iz člena 3(1)(f). 

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) beleži vse dejavnosti v državi članici 
zdravljenja v skladu s členi 6, 7, 8, 9 in 15 
ter o njih obvesti pristojne organe države 
članice zdravljenja, pri čemer izvajalci 
storitev zdravstvenega varstva posredujejo 
potrebne informacije, takoj ko jih 
prejmejo .

Obrazložitev

Za čim bolj nemoten potek postopka.

Predlog spremembe 26
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Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zagotovijo toliko 
vzajemne pomoči, kot je potrebno za 
izvajanje te direktive, in v zvezi s tem 
sklenejo sporazume.

Predlog spremembe 27

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 nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni ter prek informacijske in 
komunikacijske tehnologije in izvajanja
začasnega ali priložnostnega čezmejnega 
zdravstvenega varstva, ter v zvezi s tem 
sklenejo sporazume.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 15 a
Obmejna območja

Da bi v prihodnosti vzpostavili čim bolj 
učinkovito politiko zdravstvenega varstva, 
Komisija določi obmejna območja kot 
poskusna območja, kjer bodo inovativne 
pobude glede čezmejnega zdravstvenega 
varstva lahko temeljito preizkušene, 
analizirane in ocenjene. 
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Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija je odgovorna za pridobivanje 
potrebnih informacij za prikaz 
čezmejnega toka pacientov in zdravnikov, 
da bi lahko nemudoma odpravila 
morebitne neželene učinke in dodatno 
spodbudila pozitivne učinke. Komisija 
vključi te informacije v poročilo iz 
odstavka 1.
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