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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης αποκλείστηκαν από την οδηγία για τις υπηρεσίες 
γιατί επιτελούν αποστολή γενικού συμφέροντος, και πρέπει να αποτελούν αντικείμενο μιας 
ειδικής νομοθεσίας η οποία εγγυάται τον απόλυτο σεβασμό των αρχών της ισότητας στην 
πρόσβαση, της καθολικότητας, της ποιότητας, της ασφάλειας και της αλληλεγγύης.

Η υγεία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ένα συνηθισμένο προϊόν της εσωτερικής αγοράς λόγω 
του ότι οι υπηρεσίες της υγειονομικής περίθαλψης συμμετέχουν σε μεγάλο βαθμό στην 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μια οδηγία για τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη πρέπει 
κατά συνέπεια να μεριμνά ώστε να μην αποτελεί εργαλείο προώθησης ενός "ιατρικού 
τουρισμού", ο οποίος αναπτυσσόμενος θα μπορούσε να δημιουργήσει μια πραγματική 
ανισότητα πρόσβασης στην περίθαλψη που οδηγεί σε ένα σύστημα υγείας δύο ταχυτήτων 
από το οποίο μόνο οι καλύτερα πληροφορημένοι και οι πλέον ευκατάστατοι ασθενείς θα 
απεκόμιζαν όφελος.

Σύμφωνα με τις συνθήκες που εγγυώνται τις θεμελιώδεις ελευθερίες κυκλοφορίας, και στο 
πλαίσιο του σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας που αναγνωρίζει σε κάθε κράτος μέλος 
την αρμοδιότητα να οργανώνει, διαχειρίζεται και χρηματοδοτεί το σύστημα υγείας του και 
κοινωνικής προστασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί ωστόσο να προσκομίσει μια ουσιαστική 
προστιθέμενη αξία στο πλαίσιο της κινητικότητας των ασθενών. Ο περίπλοκος χαρακτήρας, η 
ποικιλία, η ιδιαιτερότητα των συστημάτων υγείας απαιτεί μια βέλτιστη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών όσον αφορά την έρευνα, την ιατρική και διοικητική πληροφόρηση, καθώς κι 
έναν προβληματισμό σε βάθος όσον αφορά τη διάρθρωση που πρέπει να εξευρεθεί μεταξύ 
αυτών των ιδιαιτεροτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου, τόσο για τους 
ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες της υγείας και τους παρόχους περίθαλψης.

Όμως, η πρόταση της Επιτροπής δεν επιλύει παρά μόνο πολύ αποσπασματικά αυτή την 
εξίσωση περιοριζόμενη να κωδικοποιήσει αποφάσεις του Δικαστηρίου που είναι ακριβώς η 
συνέπεια ενός αποδεδειγμένου νομικού κενού!

Είτε πρόκειται για τον ορισμό των εννοιών κλειδί (νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη, παροχή περίθαλψης, εύλογη προθεσμία, βλάβη...), για διευκρινίσεις ως προς τη 
διάρθρωση μεταξύ της υφισταμένης οδηγίας και των υφισταμένων κανονισμών (1408/71 και 
883/2004), για τη λήψη υπόψη της συνέχειας της περίθαλψης και των ευθυνών σε περίπτωση 
ενδεχόμενων μετεγχειρητικών επιπλοκών, ή ακόμη αμοιβαίας αναγνώρισης των συνταγών, το 
κείμενο τελείως ανεπαρκές, προσθέτει ανασφάλεια δικαίου αντί να την καταργεί.

Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν οι κανόνες τιμολόγησης και επιστροφής, οι όροι που 
διέπουν το σύστημα αίτησης προηγούμενης έγκρισης από τα κράτη μέλη προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ανάληψη των εξόδων της περίθαλψης και κατ' αυτό τον τρόπο να 
δημιουργηθούν ανισότητες μεταξύ των ασθενών.

Η προηγούμενη έγκριση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια ευκαιρία που προσφέρεται 
στους ασθενείς να ενημερωθούν καλύτερα και να λάβουν συμβουλές στο διάβημά τους 
αναζήτησης ανάληψης εξόδων όσο το δυνατόν καλύτερα προσαρμοσμένης, στο πλαίσιο του 
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σεβασμού της αρχής της μη διάκρισης, παρά ως μια τροχοπέδη στην κινητικότητα.

Επιπλέον, διασφαλίζει τη διατήρηση των ουσιαστικών λειτουργιών των δημοσίων υπηρεσιών 
υγείας, δηλαδή την κοινωνική και εδαφική συνοχή και τη διατήρηση των οικονομικών 
ισορροπιών των δημοσίων καθεστώτων κοινωνικής ασφάλισης που αποτελούν τους εγγυητές 
μιας γνήσιας αλληλέγγυας πολιτικής όσον αφορά την υγεία.

Για την περίθαλψη που δεν υπόκειται σε έγκριση, μια προηγούμενη δήλωση επιτρέπει την 
επαλήθευση ότι ο ασθενής έλαβε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες πριν την αναχώρησή του.

Σε ένα πλαίσιο γήρανσης του πληθυσμού, που ενέχει μια δυσκολία διάκρισης μεταξύ της 
ιατρικής και της κοινωνικής πτυχής, φαίνεται σημαντικό να σχεδιαστεί η έννοια της 
περίθαλψης μακράς διάρκειας ενώ μάλιστα πολυάριθμα κράτη εμπλέκονται σ' αυτή την 
προβληματική.

Η διάρθρωση μεταξύ της κινητικότητας των ασθενών και της προβληματικής των 
επαγγελματιών της υγείας είναι απολύτως αναγκαία όσο είναι ισχυρός ο υφιστάμενος 
σύνδεσμος μεταξύ των δύο μερών προκειμένου να διασφαλιστεί αφενός η ποιότητα και η 
ασφάλεια της περίθαλψης, και αφετέρου να υπάρξει μέριμνα να μην περιέλθει σε κατάσταση 
ανισορροπίας η ιατρική δημογραφία σε ορισμένα κράτη μέλη. Αυτή η έλλειψη σύγχρονου 
προβληματισμού για την κατάσταση των επαγγελματιών, την κατάρτισή τους, και την 
αναγνώριση των προσόντων τους αποτελεί μια έλλειψη που είναι επιζήμια στους ίδιους τους 
ασθενείς, στο βαθμό που οδηγία του 2005 για την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων είναι ακατάλληλη για τον τομέα της υγείας.

Η υγεία του πληθυσμού αποτελεί κλειδί της οικονομικής ανάπτυξης. Να επιτραπεί στους 
πολίτες να ενημερώνονται καλύτερα, να τυγχάνουν καλύτερης περίθαλψης, χωρίς να 
ευνοείται ο καταναλωτισμός ούτε ο ιατρικός τουρισμός, σε ένα πιο αλληλέγγυο και πιο 
ακέραιο όραμα των δικαιωμάτων των ασθενών, χωρίς αύξηση των κοινωνικών και εδαφικών 
ανισοτήτων, η διασφάλιση ορισμένης ασφάλειας δικαίου για τους ασθενείς όπως και για τους 
επαγγελματίες, παγίωση των συστημάτων μας κοινωνικής προστασίας, βελτιστοποίηση 
καθιστώντας κοινό αγαθό τις προόδους της έρευνας: τέτοιες είναι οι προκλήσεις της ΕΕ σε 
ένα θεμελιώδη τομέα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, προκειμένου κάθε πολίτης να 
θεωρεί την Ευρώπη ως μια λύση και όχι ως ένα πρόβλημα στην καθημερινή του ζωή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
γενικές αρχές του δικαίου που είναι 
αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο δικαίωμα 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
και το δικαίωμα λήψης ιατρικής θεραπείας 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική 
νομοθεσία και οι εθνικές πρακτικές 
αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα 
αναγνωρισμένα από το άρθρο 35 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να τίθεται σε ισχύ 
και να εφαρμόζεται με το δέοντα σεβασμό 
των δικαιωμάτων προστασίας της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ισονομίας και της αρχής της 
απαγόρευσης των διακρίσεων καθώς και 
του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής 
και αμερόληπτου δικαστηρίου σύμφωνα με 
τις γενικές αρχές του δικαίου, όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 20, 21 και 
47 του Χάρτη.

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
γενικές αρχές του δικαίου που είναι 
αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο δικαίωμα 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
και το δικαίωμα λήψης ιατρικής θεραπείας 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική 
νομοθεσία και οι εθνικές πρακτικές 
αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα 
αναγνωρισμένα από το άρθρο 35 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να τίθεται σε ισχύ 
και να εφαρμόζεται με το δέοντα σεβασμό 
των δικαιωμάτων προστασίας της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ισονομίας και της αρχής της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, των 
θεμελιωδών δεοντολογικών επιλογών των 
κρατών μελών καθώς και του δικαιώματος 
πραγματικής προσφυγής και αμερόληπτου 
δικαστηρίου σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του δικαίου, όπως προβλέπονται στα 
άρθρα 7, 8, 20, 21 και 47 του Χάρτη.

Αιτιολόγηση

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counseling before testing).
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η παρούσα οδηγία σέβεται και δεν 
περιορίζει την ελευθερία κάθε κράτους 
μέλους να αποφασίζει ποιον τύπο 
υγειονομικής περίθαλψης θεωρεί 
κατάλληλο. Καμία διάταξη της παρούσας 
οδηγίας δεν πρέπει να ερμηνευθεί κατά 
τρόπο που θα υπονομεύει τις θεμελιώδεις 
δεοντολογικές επιλογές κρατών μελών, 
ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα στη ζωή 
κάθε ανθρώπου.

Αιτιολόγηση

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different (for example 
obligation to do counseling before testing).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ασθενείς και 
πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης έχουν 
το δικαίωμα, για να λαμβάνουν ή να 
παρέχουν ιατρική περίθαλψη, να 
μεταβαίνουν σε οιοδήποτε κράτος μέλος.    
Ως εκ τούτου, είναι άκρως σημαντικό η 
διασυνοριακή κυκλοφορία ασθενών και η 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης να 
παρακωλύονται όσο το δυνατόν λιγότερο 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Αιτιολόγηση

Οι κοινές διατάξεις της εσωτερικής αγοράς πρέπει πάντοτε να εφαρμόζονται κατά 
προτεραιότητα. Παρόλο που τα καθεστώτα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
υπόκεινται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η διακίνηση ασθενών και παρόχων 
περίθαλψης είναι διασυνοριακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει, ως εκ τούτου, να αναλαμβάνει 
δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα αυτή η κυκλοφορία ασθενών και παρόχων 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πρέπει όσο το δυνατόν λιγότερο να παρακωλύεται από 
περιορισμούς, προκειμένου να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την 
παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματικής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα 
και να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των 
ασθενών και η ελεύθερη παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης και υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας, με πλήρη 
σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών 
μελών για τον καθορισμό των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την 
υγεία και για θέματα οργάνωσης και 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης και 
ιατρικής φροντίδας, καθώς και των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν ιδίως την ασθένεια. 

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την 
παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματικής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα,
να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των 
ασθενών και η ελεύθερη παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης και υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και να 
διευκολυνθεί η διασυνοριακή παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης, με πλήρη 
σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών 
μελών για τον καθορισμό των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την 
υγεία και για θέματα οργάνωσης και 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης και 
ιατρικής φροντίδας, καθώς και των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν ιδίως την ασθένεια.

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών 
στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη πρέπει να είναι σαφής ως προς την αναγνώριση των 
οφελών που πηγάζουν, υπό ορισμένες συνθήκες, από τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.  
Τούτο αφορά κυρίως τις σπάνιες ασθένειες, η ποιοτική θεραπεία των οποίων μπορεί να μην 
είναι διαθέσιμη μέσα στην επικράτεια συγκεκριμένου κράτους μέλους.



PE 418.168v02-00 8/60 AD\773861EL.doc

EL

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τους 
εξής τρόπους παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης:

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» σημαίνει:

Χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής 
μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για 
θεραπεία)· αυτό αποκαλείται 
«κινητικότητα των ασθενών»·

- ο ασθενής μεταβαίνει αυτοπροσώπως σε 
πάροχο υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος, πλην εκείνου στο οποίο 
είναι ασφαλισμένος με στόχο  την 
απολαβή υγειονομικών υπηρεσιών· αυτό 
αποκαλείται «κινητικότητα των ασθενών»·

Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της 
υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους 
μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· για 
παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 
τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, 
υπηρεσίες εργαστηρίου·

- η ίδια η υγειονομική υπηρεσία 
παρέχεται πέραν των συνόρων, εικονικά ή 
όχι:  ο ασθενής δεν μεταβαίνει 
αυτοπροσώπως σε ένα άλλο κράτος 
μέλος, αλλά δέχεται εντούτοις 
υγειονομικές υπηρεσίες από το έδαφος 
άλλου κράτους μέλους, πλην εκείνου στο 
οποίο είναι ασφαλισμένος, λόγου χάριν 
υπηρεσίες τηλεχειρουργικής, ιατρική 
γνωμάτευση, συνταγογράφηση και 
υπηρεσίες εργαστηρίου·   η κατάσταση 
αυτή καλύπτεται με τον όρο 
"τηλεϊατρική"·

Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου 
υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, 
εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και

- μόνιμη παρουσία ενός παρόχου 
υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, 
εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και

Προσωρινή παρουσία προσώπων (δηλαδή, 
κινητικότητα επαγγελματιών υγείας, για 
παράδειγμα προσωρινή μετάβαση στο 
κράτος μέλος του ασθενούς για παροχή 
υπηρεσιών).

- προσωρινή παρουσία προσώπων 
(δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών 
υγείας, για παράδειγμα προσωρινή 
μετάβαση στο κράτος μέλος του ασθενούς 
για παροχή υπηρεσιών).

-  αγορά αγαθών, τα οποία εντάσσονται 
στο πλαίσιο της υγειονομικής 
περίθαλψης, λόγου χάριν ιατρικού 
βοηθητικού εξοπλισμού και φαρμάκων, 
σε άλλο κράτος μέλος πλην του κράτους 
ασφάλισης· η αγορά αυτή μπορεί, αλλά 
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όχι απαραιτήτως, να συνδυάζεται με τη 
μετακίνηση του ασθενούς στο τελευταίο 
κράτος μέλος·

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος της τροπολογίας αποσκοπεί σε μια καλύτερη διατύπωση. Το δεύτερο μέρος 
αφορά στην αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης και 
αποτελούσαν μεταξύ άλλων αντικείμενο της απόφασης στην υπόθεση  Decker που θα πρέπει να 
περιληφθεί σε οδηγία με στόχο την κωδικοποίηση των αποφάσεων Kohll και Decker.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη 
μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
για τις κοινές αξίες και αρχές στα 
συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπάρχει μια δέσμη αρχών 
λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας 
περιλαμβάνουν την ποιότητα, την 
ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση 
αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες 
δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, 
την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι 
ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα συστήματα 
υγείας πρέπει να είναι σε θέση να 
βασίζονται στο σεβασμό αυτών των 
κοινών αρχών και στις δομές που 
παρέχονται για την εφαρμογή τους σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά 
συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις 
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του 
οποίου παρέχεται η υγειονομική 
περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την 
εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω 
αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο 

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη 
μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
για τις κοινές αξίες και αρχές στα 
συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπάρχει μια δέσμη αρχών 
λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας 
περιλαμβάνουν την ποιότητα, την 
ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση 
αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες 
δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, 
την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι 
ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα συστήματα 
υγείας πρέπει να είναι σε θέση να 
βασίζονται στο σεβασμό αυτών των 
κοινών αρχών και στις δομές που 
παρέχονται για την εφαρμογή τους σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά 
συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις 
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του 
οποίου παρέχεται η υγειονομική 
περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την 
εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω 
αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο 



PE 418.168v02-00 10/60 AD\773861EL.doc

EL

προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
εμπιστοσύνη των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που 
με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για 
την επίτευξη της κινητικότητας των 
ασθενών και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
όσον αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στην εσωτερική αγορά, καθώς 
και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας.

προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
εμπιστοσύνη των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που 
με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για 
την επίτευξη της κινητικότητας των 
ασθενών και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
όσον αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στην εσωτερική αγορά, καθώς 
και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας. Εν όψει αυτών 
των κοινών αξιών είναι ωστόσο αποδεκτό 
ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν, για λόγους 
δεοντολογίας, διαφορετικές αποφάσεις 
όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ορισμένων 
αγωγών και των συγκεκριμένων όρων 
πρόσβασης σε αυτές. Η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
δεοντολογικών διαφορών. Δεν επιβάλλει 
σε κανένα κράτος μέλος να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε αγωγές και υπηρεσίες εντός 
της επικράτειάς του ούτε να επιστρέφει 
τις δαπάνες για αυτές τις αγωγές (οι 
οποίες παρασχέθηκαν σε άλλο κράτος 
μέλος), όταν δεν επιτρέπονται από τις 
δικές του νομικές διατάξεις, ρυθμίσεις 
και δεοντολογικούς κώδικες του ιατρικού 
επαγγέλματος.

Αιτιολόγηση

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης ή αγορασθέντων 
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παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το 
νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει 
αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε 
αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει 
αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης 
σχετικά με την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών περιλαμβάνεται η ελευθερία 
των αποδεκτών της υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων που χρειάζονται ιατρική 
θεραπεία, να μεταβαίνουν σε άλλο κράτος 
μέλος προκειμένου να λάβουν την 
περίθαλψη στο έδαφός του. Το ίδιο ισχύει 
για τους αποδέκτες υγειονομικής 
περίθαλψης που επιθυμούν να λάβουν 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος με άλλους τρόπους, για παράδειγμα 
μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. 
Παρόλο που το κοινοτικό δίκαιο δεν 
περιορίζει την εξουσία των κρατών μελών 
να οργανώνουν τα συστήματά τους 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
ασφάλισης, τα κράτη μέλη, όταν ασκούν 
την εξουσία αυτή, πρέπει να τηρούν το 
κοινοτικό δίκαιο, ιδίως δε τις διατάξεις της 
Συνθήκης που αφορούν την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών. Οι διατάξεις αυτές 
απαγορεύουν στα κράτη μέλη να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
αδικαιολόγητους περιορισμούς στην 
άσκηση της εν λόγω ελευθερίας στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

αγαθών που εντάσσονται στο πλαίσιο της 
υγειονομικής περίθαλψης, η οποία 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το 
νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει 
αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε 
αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει 
αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία 
υπηρεσιών και αγαθών περιλαμβάνεται η 
ελευθερία των ασθενών να επιλέγουν  τις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που 
δέχονται και τα αγαθά που αγοράζουν σε 
άλλο κράτος μέλος στο πλαίσιο της 
υγειονομικής περίθαλψης, εν πλήρει 
συνειδήσει. Το ίδιο ισχύει για τους 
αποδέκτες της υγειονομικής περίθαλψης 
που επιθυμούν να λάβουν υγειονομική 
περίθαλψη μέσω υπηρεσιών τηλεϊατρικής, 
από άλλο κράτος μέλος πλην εκείνου στο 
οποίο καλύπτονται από κοινωνική 
ασφάλιση. Παρόλο που το κοινοτικό 
δίκαιο δεν περιορίζει την εξουσία των 
κρατών μελών να οργανώνουν τα 
συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης
και κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη, 
όταν ασκούν την εξουσία αυτή, πρέπει να 
τηρούν το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως δε τις 
διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών και αγοράς 
αγαθών. Οι διατάξεις αυτές απαγορεύουν 
στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να 
διατηρούν σε ισχύ αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στην άσκηση των εν λόγω 
ελευθεριών.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και την αγορά αγαθών 
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η διατύπωση 
της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.
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Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και 
οι ασθενείς που μεταβαίνουν για 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από 
τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71, 
πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων 
αυτής της υγειονομικής περίθαλψης για 
τους ασθενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο 
που προβλέπεται στην περίπτωση που η 
ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη 
είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους 
μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή 
πρέπει να σέβεται πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης 
ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες 
τους και να αποφεύγει τυχόν σημαντικές 
επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των 
εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν στην εθνική 
νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων 
θεραπείας βάσει των τιμολογίων που 
ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν 
αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα 
στην περίπτωση των θεραπειών που 
παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και 
οι ασθενείς που μεταβαίνουν για 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από 
τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71, 
πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών και αγαθών σύμφωνα με τη 
Συνθήκη και τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας. Πρέπει να εξασφαλίζεται η 
κάλυψη των εξόδων αυτής της
υγειονομικής περίθαλψης και των αγαθών
για τους ασθενείς, τουλάχιστον στο 
επίπεδο που προβλέπεται στην περίπτωση 
που η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη ή αγαθό είχε παρασχεθεί ή 
αγορασθεί στο έδαφος του κράτους μέλους 
ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή πρέπει να 
σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να καθορίζουν το βαθμό της 
κάλυψης ασθένειας που παρέχουν στους 
πολίτες τους και να αποφεύγει τυχόν 
σημαντικές επιπτώσεις στη 
χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης. Εντούτοις, τα
κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στην 
εθνική νομοθεσία την επιστροφή των 
εξόδων θεραπείας βάσει των τιμολογίων 
που ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, 
αν αυτό είναι πιο συμφέρον για τον 
ασθενή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 
συγκεκριμένα στην περίπτωση των 
θεραπειών που παρέχονται μέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας 
οδηγίας.
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Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και την αγορά αγαθών 
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η διατύπωση 
της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό 
όφελος από την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και, 
επομένως, η ανάληψη του κόστους πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής.

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό 
όφελος από την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος ή την 
αγορά αγαθών. Κατά συνέπεια, η 
επιστροφή του κόστους πρέπει να 
περιορίζεται μόνο στα πραγματικά έξοδα.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και την αγορά αγαθών 
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η διατύπωση 
της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος 
αν η θεραπεία αυτή δεν συγκαταλέγεται
στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. 
Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά 
τους παροχών σε είδος στην υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος, ανάλογα με τις διατάξεις του εν 

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία ή αγορά αγαθού σε 
άλλο κράτος μέλος αν η θεραπεία αυτή ή 
το αγαθό αυτό δεν συγκαταλέγονται στις 
παροχές που ορίζει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. 
Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά 
τους για παροχές και αγορά αγαθών στην 
υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε 
άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις 
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λόγω συστήματος. διατάξεις του συστήματός τους.

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο την παροχή υπηρεσιών, αλλά και την αγορά αγαθών 
στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η διατύπωση 
της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να υπάρχει παρέκκλιση στην οδηγία αυτή για λόγους ασφαλείας δικαίου και των 
πρακτικών επιπτώσεων όσον αφορά την περίθαλψη με φάρμακα από την εις το άρθρο 6 της 
οδηγίας 2001/83/EΚ προβλεπόμενη αρχή, ότι επιτρέπεται να τεθούν σε κυκλοφορία μόνο τα εις 
το εκάστοτε κράτος μέλος αδειοδοτηθέντα φάρμακα.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Κάθε υγειονομική περίθαλψη που δεν 
θεωρείται νοσοκομειακή περίθαλψη 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 

(29) Κάθε υγειονομική περίθαλψη που δεν 
θεωρείται νοσοκομειακή περίθαλψη 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
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οδηγίας πρέπει να θεωρείται 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Με βάση τη 
νομολογία του Δικαστηρίου για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
είναι σκόπιμο να μη θεσπιστεί απαίτηση 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους 
μέλους ασφάλισης για εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος. Δεδομένου ότι η επιστροφή 
των εξόδων για την εν λόγω περίθαλψη 
παραμένει εντός των ορίων της κάλυψης 
την οποία εγγυάται το σύστημα 
ασφάλισης ασθένειας του κράτους μέλους 
ασφάλισης, η απουσία υποχρέωσης 
προηγούμενης έγκρισης δεν θα 
υπονομεύσει την οικονομική ισορροπία 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

οδηγίας και με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης πρέπει να θεωρείται 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Με βάση τη 
νομολογία του Δικαστηρίου για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
είναι σκόπιμο να μη θεσπιστεί απαίτηση 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους 
μέλους ασφάλισης για εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος. Η καθιέρωση συστήματος 
προηγούμενης δήλωσης για τη μη 
νοσοκομειακή περίθαλψη θα πρέπει να 
επιτρέψει να διασφαλιστεί ότι ο ασθενής 
έλαβε όλη την αναγκαία πληροφόρηση 
πριν την αναχώρησή του. Ένα τέτοιο 
σύστημα δεν είναι ωστόσο δυνατόν να 
θέσει υπό αμφισβήτηση την αρχή του 
αυτόματου χαρακτήρα της έγκρισης για 
την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Αιτιολόγηση

  Παράλληλα με το σύστημα της προηγούμενης έγκρισης που τα κράτη μέλη ασφάλισης μπορούν
να καθιερώσουν για τη νοσοκομειακή και την εξειδικευμένη περίθαλψη, θα πρέπει να είναι 
δυνατή η καθιέρωση συστήματος προηγούμενης δήλωσης. Δεν είναι δυνατή η άρνηση της 
ανάληψης των εξόδων από το κράτος μέλος ασφάλισης στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, που 
στοχεύει μόνο στη διασφάλιση ότι ο ασθενής έλαβε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες πριν την 
αναχώρησή του.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32 α) Η άρνηση εκ των προτέρων 
έγκρισης είναι δυνατή μόνο μετά από μια 
δίκαιη και διαφανή διαδικασία. Οι 
κανόνες που καθορίζονται από τα κράτη 
μέλη προκειμένου να υποβληθεί μια 
αίτηση έγκρισης, καθώς και οι 
ενδεχόμενοι λόγοι άρνησης, θα πρέπει να 
κοινοποιούνται εκ των προτέρων. Οι 
αρνήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε 
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αυτό που είναι αναγκαίο, και να είναι 
ανάλογες με τους σκοπούς της 
καθιέρωσης ενός συστήματος 
προηγούμενης έγκρισης.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Tα κράτη μέλη πρέπει να 
αποφασίζουν ως προς τη μορφή αυτών των 
εθνικών σημείων επαφής και ως προς τον 
αριθμό τους. Tα εθνικά σημεία επαφής 
μπορούν επίσης να είναι ενσωματωμένα ή 
θεμελιωμένα σε δραστηριότητες των 
υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με την 
προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σαφώς ότι 
αποτελούν, ταυτόχρονα, εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη. Tα εθνικά σημεία επαφής 
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τις κύριες πλευρές της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
και για παροχή πρακτικής βοήθειας στους 
ασθενείς, αν χρειαστεί. Η Επιτροπή πρέπει 
να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να 
διευκολυνθεί η συνεργασία όσον αφορά τα 
εθνικά σημεία επαφής για τη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των 
σχετικών πληροφοριών σε κοινοτικό 
επίπεδο, για παράδειγμα μέσω της 
δικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την υγεία. Η ύπαρξη εθνικών σημείων 
επαφής δεν πρέπει να εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να δημιουργούν άλλα συνδεδεμένα 
σημεία επαφής σε περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο, που αντικατοπτρίζουν την ειδική 
οργάνωση του συστήματός τους 
υγειονομικής περίθαλψης.

(36) Tα κράτη μέλη πρέπει να 
αποφασίζουν ως προς τη μορφή αυτών των 
εθνικών σημείων επαφής και ως προς τον 
αριθμό τους. Tα εθνικά σημεία επαφής 
μπορούν επίσης να είναι ενσωματωμένα ή 
θεμελιωμένα σε δραστηριότητες των 
υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με την 
προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σαφώς ότι 
αποτελούν, ταυτόχρονα, εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη. Tα εθνικά σημεία επαφής 
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τις κύριες πλευρές της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
και για παροχή πρακτικής βοήθειας στους 
ασθενείς, αν χρειαστεί. Το σημείο επαφής 
δεν παρέχει νομικές συμβουλές σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις. Η Επιτροπή 
πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη 
για να διευκολυνθεί η συνεργασία όσον 
αφορά τα εθνικά σημεία επαφής για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των 
σχετικών πληροφοριών σε κοινοτικό 
επίπεδο, για παράδειγμα μέσω της 
δικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την υγεία. Η ύπαρξη εθνικών σημείων 
επαφής δεν πρέπει να εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να δημιουργούν άλλα συνδεδεμένα 
σημεία επαφής σε περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο, που αντικατοπτρίζουν την ειδική 
οργάνωση του συστήματός τους 
υγειονομικής περίθαλψης. Τα σημεία 
επαφής μπορούν κατά συνέπεια να 
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εγκατασταθούν όχι μόνο σε διοικητικές 
αρχές, αλλά και σε γι' αυτήν υπεύθυνες 
επαγγελματικές οργανώσεις, στις οποίες 
τα κράτη μέλη αναθέτουν αυτά τα 
καθήκοντα.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των επαγγελματικών οργανώσεων στον τομέα της υγείας θα απέτρεπε τον κίνδυνο 
της καθιέρωσης επικαλυπτόμενων δομών και των με αυτές συνδεόμενων δαπανών, λόγω του 
ότι έχουν ανατεθεί ήδη σήμερα εν μέρει σε αυτές τα αναφερθέντα καθήκοντα πληροφόρησης. 
Επιπλέον θα ήταν δυνατόν με αυτόν τον τρόπο να διασφαλιστεί ότι διοχετεύεται η ειδική γνώση 
των εμπλεκομένων επαγγελματικών οργανώσεων στην εργασία των σημείων επαφής. Η παροχή 
νομικών συμβουλών σε μεμονωμένες περιπτώσεις θα υπερέβαινε την αρμοδιότητα των σημείων 
επαφής και θα είχε ως συνέπεια θέματα ευθύνης.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38 ) Η Επιτροπή θα πρέπει να ενισχύσει 
την αμοιβαία αρωγή μεταξύ των εθνικών 
φορέων που είναι αρμόδιοι για την 
επίβλεψη της ποιότητας, την προαιρετική 
πιστοποίηση των δραστηριοτήτων, την 
πισοποίηση της ποιότητας και τη 
συνεργασία μεταξύ επαγγελματικών 
ενώσεων, καθώς και να υποστηρίξει τη 
διαμόρφωση κωδίκων δεοντολογίας για 
τους φορείς παροχής υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί 
στο εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί 
στο εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η 
ιατρική τους αναγνώριση και η χρήση τους 
στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η 
εξάλειψη των κανονιστικών και 
διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση 
αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ανάγκης για τη δέουσα έγκριση από τον 
θεράποντα ιατρό του ασθενούς ή από το 
φαρμακοποιό σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση, εφόσον τούτο επιβάλλεται για 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
είναι αναγκαίο και αναλογικό προς το 
στόχο αυτόν. Η εν λόγω ιατρική
αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της απόφασης του 
κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη 
συμπερίληψη των συγκεκριμένων 
φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στο οποίο υπάγεται ο ασθενής. Η 
εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης θα 
διευκολυνθεί με τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
των ασθενών και να αποφεύγεται η 
λανθασμένη χρήση ή η σύγχυση των 
φαρμάκων. 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η 
ιατρική τους ή σε φαρμακεία αναγνώριση 
και η χρήση τους στο κράτος μέλος του 
ασθενούς. Η εξάλειψη των κανονιστικών 
και διοικητικών εμποδίων για την 
αναγνώριση αυτή εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της ανάγκης για τη δέουσα 
έγκριση από τον θεράποντα ιατρό του 
ασθενούς ή από το φαρμακοποιό σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση, εφόσον τούτο 
επιβάλλεται για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και είναι αναγκαίο και 
αναλογικό προς το στόχο αυτόν. Η εν λόγω 
αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της απόφασης του 
κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη 
συμπερίληψη των συγκεκριμένων 
φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στο οποίο υπάγεται ο ασθενής και με την 
επιφύλαξη της ισχύος εθνικών διατάξεων 
για τις τιμές και της επιπλέον πληρωμές. 
Η εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης 
θα διευκολυνθεί με τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων για να διαφυλάσσεται η 
ασφάλεια των ασθενών και να 
αποφεύγεται η λανθασμένη χρήση ή η 
σύγχυση των φαρμάκων. 

Αιτιολόγηση

Στην αναγνώριση των συνταγών δεν πρόκειται για ιατρική αναγνώριση, αλλά για αναγνώριση 
κατά την πώληση από τον φαρμακοποιό.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39 α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας για 
ένα  κοινό πανευρωπαϊκό σύστημα 
συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας 
της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς 
πρέπει να παρέχουν υγειονομική 
περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς που 
πάσχουν από ασθένειες για τις οποίες 
απαιτείται ειδική συγκέντρωση πόρων ή 
ειδικών γνώσεων, ώστε να παρέχεται 
περίθαλψη μη δαπανηρή, υψηλής 
ποιότητας και με καλή σχέση κόστους-
οφέλους, ενώ θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν και ως εστιακά σημεία για 
ιατρική επιμόρφωση και έρευνα, διάδοση 
και αξιολόγηση των πληροφοριών. Ο 
μηχανισμός αναγνώρισης και ανάπτυξης 
των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς πρέπει 
να δημιουργηθεί με στόχο την οργάνωση, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της ίσης 
πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας κοινές 
ειδικές γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο 
ιατρικό τομέα για όλους τους ασθενείς και 
για τους επαγγελματίες της υγείας. 

(40) Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς 
πρέπει να παρέχουν υγειονομική 
περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς που 
πάσχουν από ασθένειες για τις οποίες 
απαιτείται ειδική συγκέντρωση πόρων ή 
ειδικών γνώσεων, ώστε να παρέχεται 
περίθαλψη μη δαπανηρή, υψηλής 
ποιότητας και με καλή σχέση κόστους-
οφέλους, ενώ θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν και ως εστιακά σημεία για 
ιατρική επιμόρφωση και έρευνα, διάδοση 
και αξιολόγηση των πληροφοριών. Ο 
μηχανισμός αναγνώρισης και ανάπτυξης 
των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς πρέπει 
να δημιουργηθεί με στόχο την οργάνωση, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της ίσης 
πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας κοινές 
ειδικές γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο 
ιατρικό τομέα για όλους τους ασθενείς και 
για τους επαγγελματίες της υγείας.  Θα 
μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικές 
συνέργειες με το συνδυασμό του θεσμικού 
πλαισίου για τα δίκτυα αναφοράς με τα 
κεντρικά σημεία επαφής στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 34.
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Αιτιολόγηση

Εάν συνδυαστούν οι υποδομές συντονισμού των διασυνοριακών σημείων επαφής και  των 
δικτύων αναφοράς σε ένα μόνο θεσμό σε κάθε κράτος μέλος το κέρδος που θα αποκομίσουν οι 
ασθενείς θα είναι διπλό.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Εκτός αυτού, η συνεργασία αυτή πρέπει 
να βασίζεται σε ορθές και ευέλικτες ως 
προς τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις 
προσδοκίες των ασθενών αρχές χρηστής 
διαχείρισης, όπως είναι η διαφάνεια, η 
αμεροληψία, η πολυσυλλεκτικότητα, η 
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αντικειμενικότητα και ο δίκαιος 
χαρακτήρας των διαδικασιών.  Η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι 
μόνον οι οργανισμοί αξιολόγησης των 
τεχνολογιών υγείας που ασπάζονται αυτές 
τις αρχές μπορούν να συμμετάσχουν σε 
αυτό το δίκτυο.

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα υγείας και η διαδικασία της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας (HTA) θα 
πρέπει να είναι ανοιχτά και να έχουν καθολικό χαρακτήρα.   Οι απόψεις, εμπειρίες και οι 
ειδικές γνώσεις των ασθενών θα πρέπει να ενσωματωθεί στην διαδικασία αξιολόγησης 
προκειμένου να γίνεται καλύτερη αξιολόγηση του οφέλους, του κόστους και των κινδύνων.  Σε 
αυτό θα είναι καλό να συμμετέχουν τόσο οι θεράποντες ιατροί,  όσο και επαγγελματίες υγείας, 
ερευνητές και η βιομηχανία.  Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στη φάση 
της λήψης αποφάσεων της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται 
με την τροπολογία του άρθρου 17.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση των πολιτών 
της ΕΕ σε ασφαλή, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη,
με δίκαιους όρους, και θεσπίζει 
μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών στον τομέα της υγείας, 
σεβόμενη τις εθνικές αρμοδιότητες για 
την οργάνωση και παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης και έχει ως στόχο να 
βελτιώσει την προσπελασιμότητα, 
ποιότητα και αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων υγείας στα κράτη μέλη και 
την ενισχυμένη ασφάλεια δικαίου για τους 
πολίτες όσον αφορά την επιστροφή των 
δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που 
παρεσχέθη σε άλλο κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση, η οποία εστιάζεται στην κινητικότητα των ασθενών, θα μπορούσε να 
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θεωρηθεί επωφελής για ορισμένη κατηγορία πολιτών (με υψηλή αγοραστική δύναμη, 
ενημερωμένων, με ξένες γλώσσες), πρόκειται όμως για μια μειοψηφία των πολιτών.

Προτείνεται ο στόχος της πρότασης να μην εστιάζεται μόνον στην αντιμετώπιση της 
κινητικότητας των ασθενών (που αφορά μόνον μια μειονότητα ασθενών), αλλά στην βελτίωση 
της ποιότητας και ασφάλειας της περίθαλψης καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών, δηλαδή σε ζητήματα από τα οποία θα επωφελούνται γενικότερα όλοι οι πολίτες.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, σε άλλο κράτος μέλος από το 
κράτος μέλος στο οποίο ο ασθενής 
κατοικεί ή είναι ασφαλισμένος, 
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο 
αυτή οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική. 

Σκοπός της οδηγίας είναι να ενισχύσει 
την πρόσβαση στη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει των 
οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση για 
μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη 
λήψη της ενδεδειγμένης θεραπείας βάσει του 
άρθρου 22 του κανονισμού 1408/71, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω 
κανονισμού και τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, 
όταν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος 
υπό διαφορετικές περιστάσεις, εφαρμόζονται τα 

2.  Σε συμφωνία με τη σχετική νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και όταν
συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει των 
οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση για 
μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό 
τη λήψη της ενδεδειγμένης θεραπείας βάσει 
του άρθρου 22 του κανονισμού 1408/71, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω 
κανονισμού και τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. 
Αντίθετα, όταν ένας ασφαλισμένος 
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άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας και 
δεν εφαρμόζεται το άρθρο 22 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου. Εν 
τούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1408/71, η έγκριση χορηγείται και οι 
παροχές καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν 
εφαρμόζονται.

επιθυμεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη 
σε άλλο κράτος μέλος υπό διαφορετικές 
περιστάσεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 
και 9 της παρούσας οδηγίας και δεν 
εφαρμόζεται το άρθρο 22 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου. Εν 
τούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση της έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η 
έγκριση χορηγείται και οι παροχές 
καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 
6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν 
εφαρμόζονται.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δηλώνεται ρητά ότι όταν ο κανονισμός αριθ. 1408/71 (οδηγία 883/2004) δεν είναι 
σύμφωνος προς τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η νομολογία αυτή πρέπει να 
υπερισχύει. Όλες οι οδηγίες σχετικά με την επιστροφή εξόδων και τις προϋποθέσεις παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης, την αδειοδότηση και την παρακολούθηση των φαρμακευτικών 
προϊόντων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και άλλες, υπερισχύουν της παρούσας 
οδηγίας, εάν δεν αποκλίνουν από τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όπως ορίζεται 
ρητά στην παράγραφο 2.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι 
υπηρεσίες ή προϊόντα υγείας, ειδικότερα 
ιατρικές ή φαρμακευτικές υπηρεσίες και 
φάρμακα ή ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, 
που παρέχονται ή συνταγογραφούνται,
μια υπηρεσία υγείας που παρέχεται από 
ένα επαγγελματία υγείας ή υπό την 
επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας που 
ασκεί το επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του 
τρόπου με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·
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Αιτιολόγηση

Η παροχή φαρμάκων εμπίπτει στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Οι φαρμακοποιοί 
όμως παρέχουν πολύ περισσότερα από μία απλή διανομή, δίνουν συμβουλές και περιθάλπουν 
τους ασθενείς. Εκτός αυτού τα φάρμακα τα οποία αυτοί παραδίδουν συμπληρώνουν την ιατρική 
θεραπεία και αποτελούν κατά συνέπεια ένα σημαντικό τμήμα της υγειονομικής περίθαλψης. Η 
δραστηριότητά τους θα πρέπει κατά συνέπεια να εμπίπτει εκτεταμένα στο πεδίο εφαρμογής 
αυτής της οδηγίας.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) "δεδομένα υγείας" είναι κάθε 
πληροφορία που σχετίζεται με τη 
σωματική ή ψυχική υγεία ενός 
προσώπου, ή με την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στο πρόσωπο αυτό, στην 
οποία μπορεί να περιλαμβάνονται: α) 
πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή του 
προσώπου για την παροχή υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης, β) πληροφορίες 
σχετικά με πληρωμές ή με την 
επιλεξιμότητα του προσώπου αυτού για 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, γ) 
ένας αριθμός, σύμβολο ή χαρακτηριστικό 
που έχει αποδοθεί σε ένα πρόσωπο με 
σκοπό την ταυτοποίησή του για λόγους 
υγείας, δ) κάθε σχετική με ένα πρόσωπο 
πληροφορία που έχει συλλεγεί στη 
διάρκεια της παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης στο πρόσωπο αυτό, ε) 
πληροφορίες σχετικές με εξετάσεις ή 
αναλύσεις σε μέρος ή ουσία του σώματος 
και στ) η ταυτοποίηση ενός επαγγελματία 
του τομέα της υγείας ως παρόχου 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο 
πρόσωπο αυτό· 

Αιτιολόγηση

Όπως συνιστάται στη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ, ο ορισμός των "δεδομένων υγείας" θα πρέπει 
να είναι ο ευρύτερος δυνατός. Αυτός είναι ο ορισμός ISO 27799.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο ιατρός ή 
ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/EΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/EΚ·

δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο ιατρός ή 
ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/EΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/EΚ· ή ένα πρόσωπο που 
ασκεί νομίμως δραστηριότητες του τομέα 
της υγείας στο κράτος μέλος θεραπείας.

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που αποβλέπει στη συνεκτικότητα με το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας (υπηρεσίες 
και προϊόντα υγείας).

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) "κράτος μέλος ασφάλισης" είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής·

(η) "κράτος μέλος ασφάλισης" είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο ο ασθενής είναι 
ασφαλισμένος σύμφωνα με τους κανόνες 
συντονισμού που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71·

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) "κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η (i) "κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η 
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θεραπεία" είναι το κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου παρέχεται η 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

θεραπεία" είναι το κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου ή από το έδαφος του 
οποίου παρέχεται η διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη·

Αιτιολόγηση

- Στον ορισμό "κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η θεραπεία", η προσθήκη "ή από το 
έδαφος του οποίου παρέχεται η περίθαλψη" καθιστά σαφές ότι στον ορισμό πρέπει να 
περιλαμβάνεται και η τηλεθεραπεία.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ια (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) ‘ιατροτεχνολογικό προϊόν’ είναι το 
ιατρικό τεχνολογικό προϊόν όπως ορίζεται 
στην οδηγία 93/42/ΕΟΚ, ή στην οδηγία 
90/385/ΕΟΚ, ή στην οδηγία 98/7/ΕΚ·

Αιτιολόγηση

Η αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης (όπως λόγου 
χάριν ιατροτεχνολογικών προϊόντων) ήταν το αντικείμενο της απόφασης στην υπόθεση Decker 
(στην προκείμενη περίπτωση ομματοϋάλια) και θα πρέπει συνεπώς να ενσωματωθεί σε οδηγία 
με στόχο την κωδικοποίηση των αποφάσεων στις υποθέσεις Kohll και Decker.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) ‘αγαθά που χρησιμοποιούνται σε 
σχέση με την υγειονομική περίθαλψη’ 
είναι τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για 
τη διατήρηση ή βελτίωση της υγείας ενός 
προσώπου, όπως τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα και τα φάρμακα·

Αιτιολόγηση
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Η αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης (όπως λόγου 
χάριν ιατροτεχνολογικών προϊόντων) ήταν το αντικείμενο της απόφασης στην υπόθεση Decker 
(στην προκείμενη περίπτωση ομματοϋάλια) και θα πρέπει συνεπώς να ενσωματωθεί σε οδηγία 
με στόχο την κωδικοποίηση των αποφάσεων στις υποθέσεις Kohll και Decker.

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος και παράγραφος 1 και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμοδιότητες των αρχών του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία

Αρμοδιότητες των αρχών των κρατών 
μελών

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

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

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

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
παρέχουν υψηλής ποιότητας 
συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
στους επαγγελματίες της υγειονομικής 
περίθαλψης που εξασφαλίζουν ότι οι 
πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
μπορούν να τηρούν αυτά τα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική επιστήμη 
και τις γενικά αναγνωρισμένες ορθές 
ιατρικές πρακτικές·

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) η στην παράγραφο 1 αναφερόμενη 
υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με τα 
καθορισμένα από το κράτος μέλος στο 
οποίο παρέχεται η θεραπεία ποιοτικά 
πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας και 
κατευθυντήριες γραμμές όπου 
διασφαλίζεται ότι :

(i) οι ασθενείς και οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης από άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα εν λόγω πρότυπα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
περί επίβλεψης, μεταξύ άλλων, από 
ηλεκτρονικά μέσα·
(ii) ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης από άλλα κράτη μέλη 
ενημερώνονται ως προς τις διαθέσιμες 
θεραπείες διαθεσιμότητα τις μέσες ή 
εφόσον εφαρμόζονται, υποχρεωτικές 
τιμές της παρεχόμενης υγειονομικής 
περίθαλψης, και τις λεπτομέρειες των 
κανόνων όσον αφορά την ασφαλιστική 
κάλυψη ή άλλου τρόπου ατομικής ή 
συλλογικής προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη των παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του άρθρου 11 πρέπει να ενσωματωθούν στο άρθρο 5 δεδομένου ότι αφορούν το 
ίδιο θέμα. Μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο να διαγραφεί το άρθρο 11.

Για λόγους επικουρικότητας και αναλογικότητας, ο ορισμός των προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας θα πρέπει να εξετάζεται αποκλειστικά ως ζήτημα που άπτεται της νομοθεσίας που 
εφαρμόζεται.

Ασθενείς και πάροχοι πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τα πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας των κρατών μελών. Ωστόσο, οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται επίσης και 
σχετικά με τις υφιστάμενες θεραπευτικές δυνατότητες ώστε να είναι σε θέση να προβαίνουν σε 
επιλογές.
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Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τις 
επιλογές θεραπείας, τη διαθεσιμότητα, τις 
τιμές, τις πιστοποιήσεις ποιότητας και 
των συναφών κινδύνων  της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν ενημερωθεί σχετικά με τις υφιστάμενες επιλογές θεραπείας ώστε 
να είναι σε θέση να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη 
που έλαβαν·

διαγράφεται

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - παράγραφος 1 - στοιχείο (ε)

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

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

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος και παράγραφος 1 - στοιχεία στ και ζ και παράγραφος 1α και 1β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά 
προς την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής 
των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις 
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ·

στ) υφίσταται δικαίωμα στη συνέχεια της 
περίθαλψης με τη διαβίβαση σχετικών 
ιατρικών δεδομένων που αφορούν τον 
ασθενή. Στο πλαίσιο αυτό το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
αναφορικά προς την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει 
να προστατευθεί σύμφωνα με τα εθνικά 
μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του 
κοινοτικού δικαίου για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως 
δε τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ·

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

ζα) ότι καταβάλλονται συστηματικές και
συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι κανόνες αυτοί
βελτιώνονται σύμφωνα με τα
συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά
με τις κοινές αξίες και αρχές των 
συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης*, και λαμβάνοντας υπόψη τις 
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προόδους της διεθνούς ιατρικής 
επιστήμης και των ορθών πρακτικών που 
αναγνωρίζονται γενικώς καθώς και των 
νέων τεχνολογιών της υγείας·
ζβ) ότι οι δημόσιες αρχές των κρατών
μελών θεραπείας ελέγχουν τακτικά την
προσβασιμότητα, την ποιότητα και την
οικονομική κατάσταση των συστημάτων 
τους υγείας βάσει δεδομένων που 
συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18· ότι 
λαμβάνουν τακτικά τα κατάλληλα μέτρα 
προκειμένου να διατηρήσουν το επίπεδο 
της δημόσιας υγείας και την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων τους 
κοινωνικής ασφάλισης·
ζγ) ότι δεν απαιτείται δυνάμει της
παρούσας οδηγίας από τους παρόχους
υγειονομικής περίθαλψης να αποδεχθούν 
μια προγραμματισμένη θεραπεία ή να 
δώσουν την προτεραιότητα σε ασθενείς 
άλλων κρατών μελών εις βάρος άλλων 
ασθενών που παρουσιάζουν τις ίδιες 
ανάγκες, ιδίως λόγω του γεγονότος της 
παράτασης των προθεσμιών αναμονής.
ζδ) πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα 
σε γραπτά ή ηλεκτρονικά ιατρικά 
στοιχεία, προκειμένου να υπάρχει 
συνέχεια στην περίθαλψη·
ζε) ο υπολογισμός των δαπανών 
υγειονομικής περίθαλψης που παρεσχέθη 
σε ασθενείς από άλλα κράτη μέλη 
αντιστοιχεί στη μέση πραγματική δαπάνη 
που χρεώνεται σε ασθενείς ή στις 
ασφαλιστικές τους εταιρείες περίθαλψης 
στο κράτος μέλος θεραπείας·
1α. Προκειμένου να διασφαλιστεί όσο το 
δυνατόν καλύτερα η ασφάλεια των 
ασθενών, τα κράτη μέλη θεραπείας και 
ασφάλισης μεριμνούν:
α) ότι οι ασθενείς μπορούν να προβούν σε 
καταγγελία ιδίως ενώπιον ευρωπαίου 
διαμεσολαβητή ο οποίος θα εξετάσει τις 
καταγγελίες του ασθενούς όσον αφορά 
την προηγούμενη έγκριση, την ποιότητα 
της θεραπείας και τις πληρωμές, να 
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λάβουν αποκατάσταση και αποζημίωση 
σε περίπτωση που υποστούν βλάβη στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης που έλαβαν·
β) ότι οι κανόνες ποιότητας και
ασφάλειας του κράτους μέλους θεραπείας
δημοσιοποιούνται σε γλώσσα και μορφή 
που είναι σαφείς και προσπελάσιμες για 
τους πολίτες·
γ) ότι υπάρχει δικαίωμα σε συνέχεια της 
περίθαλψης ιδίως μέσω της διαβίβασης 
σχετικών ιατρικών δεδομένων που 
αφορούν τον ασθενή με τον δέοντα 
σεβασμό των διατάξεων της παραγράφου 
1 - στοιχείο ε) και σύμφωνα με το άρθρο 
13 και ασθενείς που έχουν λάβει θεραπεία 
δικαιούνται σε γραπτή ή ηλεκτρονική 
καταγραφή μιας τέτοιας θεραπείας και 
κάθε ιατρικής συμβουλής για τη συνέχεια 
της περίθαλψής τους·
δ) ότι σε περίπτωση επιπλοκής που
απορρέει από υγειονομική περίθαλψη που 
έχει παρασχεθεί στην αλλοδαπή ή εφόσον 
αποδεικνύεται αναγκαία ειδική ιατρική 
παρακολούθηση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης διασφαλίζει μια ανάληψη των 
εξόδων ισοδύναμη με αυτήν που 
προβλέπεται για την υγειονομική 
περίθαλψη που λαμβάνεται στο έδαφός 
του.
* ΕΕ C 146 της 22.6.2006, σελ. 1.

ε) ότι ενημερώνουν αμοιβαία αμέσως και 
προαιρετικά όσον αφορά παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης ή 
επαγγελματίες της υγείας όταν έχει 
αναληφθεί κανονιστική δράση κατά της 
εγγραφής τους ή του δικαιώματός τους 
να παρέχουν υπηρεσίες·
1β) Η Επιτροπή σε συμφωνία με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
19(2), εγκρίνει μέτρα που είναι αναγκαία 
για την επίτευξη ενός κοινού επιπέδου 
ασφαλείας των δεδομένων υγείας σε 
εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη 
υπάρχοντα τεχνικά πρότυπα σ' αυτόν τον 
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τομέα.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές προτάσεις
για να διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1. Αυτές οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα υποστηρίξουν τα κράτη μέλη 
στη διατύπωση σαφών κριτηρίων 
ποιότητας και ασφάλειας για υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός 
τους.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή είναι αρμόδια μόνο για την παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Η 
ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών θα παραβίαζε σαφώς τις αρμοδιότητες των κρατών μελών 
όσον αφορά το σύστημα της υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διοργάνωση των ίδιων υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος

Παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ή 
από άλλο κράτος μέλος

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, 
το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει 
ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν σε 
άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του 
ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
από άλλο κράτος μέλος χωρίς να 
επισκεφθούν με φυσική παρουσία αυτό το 
κράτος μέλος ή αναζητούν να αγοράσουν 
αγαθά που συνδέονται με υγειονομική 
περίθαλψη, δεν συναντούν εμπόδια για τη 
λήψη αυτής της υγειονομικής περίθαλψης 
ή αυτών των αγαθών εφόσον η εν λόγω 
θεραπεία ή τα εν λόγω αγαθά
συγκαταλέγονται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης και τις οποίες 
δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος 
μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον 
ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού 
αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του 
ή τα ίδια ή παρόμοια αγαθά είχαν 
αγοραστεί στο έδαφός του. Η παρούσα 
οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ευνοϊκότερους κανόνες, π.χ. ότι 
τα έξοδα της θεραπείας επιστρέφονται σε 
(υψηλότερο) ποσοστό που εφαρμόζεται 
στο κράτος μέλος στο οποίο παρασχέθηκε 
η θεραπεία ή αγοράστηκαν τα αγαθά.
Αυτό μπορεί να είναι ιδίως η περίπτωση 
θεραπειών οι οποίες είναι δυνατόν να 
παρασχεθούν μέσω των ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας. Σε κάθε 
περίπτωση, το κράτος μέλος ασφάλισης 
είναι αρμόδιο να καθορίζει ποιές 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και 
αγαθά καλύπτονται ανεξαρτήτως του 
τόπου στον οποίο αυτά παρέχονται ή 
αγοράζονται.
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Αιτιολόγηση

Η πρόταση προβλέπει μόνο μηχανισμό προκειμένου να καταστήσει δυνατό στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν την εκροή ασθενών. Πρέπει όμως να προβλεφθεί και ο αντίθετος μηχανισμός του 
περιορισμού της εισροής ασθενών. Και η εκροή και η εισροή ασθενών μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και/ή το δυναμικό 
και την προσπελασιμότητα της περίθαλψης. 

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 
επιστρέφονται ή πληρώνονται από το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στο 
βαθμό που συγκαταλέγονται μεταξύ των 
ωφελειών που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
ασφάλισης την οποία δικαιούται ο 
ασφαλισμένος του κράτους μέλους 
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων 
που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια
περίθαλψη η οποία είναι το ίδιο 
αποτελεσματική για τον ασθενή είχε 
παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής. Τα κράτη μέλη 
καλύπτουν άλλα σχετικά έξοδα, όπως 
θεραπευτική περίθαλψη, εφόσον τα 
συνολικά έξοδα δεν υπερβαίνουν το ποσό 
που πληρώνεται στο κράτος μέλος 
ασφάλισης.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί 
να επιβάλει στους ασθενείς που 
επιθυμούν να λάβουν υγειονομική 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος τις 
ίδιες προϋποθέσεις, κριτήρια 
επιλεξιμότητας καθώς και κανονιστικές 
και διοικητικές διατυπώσεις που ισχύουν 
για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης 
και την επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα 
είχε επιβάλει αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν 
εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων.

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να
επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να 
λάβουν υπηρεσίες ή αγαθά που 
συνδέονται με υγειονομική περίθαλψη σε 
άλλο κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και 
κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις 
που ισχύουν αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί ή 
τα ίδια αγαθά είχαν αγοραστεί στο έδαφος 
του, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν 
εμπόδιο για την ελεύθερη παροχή αγαθών 
και υπηρεσιών.

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εν προκειμένω η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων καθοριστική (η αρχή αυτή 
υπόκειται στον κανονισμό αριθ. 1408/71). Είναι μάλλον η ελευθερία παροχής αγαθών και 
υπηρεσιών που είναι εν προκειμένω καθοριστική.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα 
μηχανισμό υπολογισμού των εξόδων που 
επιστρέφονται στον ασφαλισμένο από το 
επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο 
μηχανισμός αυτός θεμελιώνεται σε 
αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, 
που είναι γνωστά εκ των προτέρων, ενώ το 
ποσό των εξόδων που επιστρέφεται 
σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό δεν είναι 
χαμηλότερο από εκείνο που θα είχε 
επιστραφεί αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του κράτους μέλους 
ασφάλισης.

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα 
μηχανισμό υπολογισμού των εξόδων που 
επιστρέφονται στον ασφαλισμένο από το 
επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο 
μηχανισμός αυτός θεμελιώνεται σε 
αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, 
που είναι γνωστά εκ των προτέρων, ενώ το 
ποσό των εξόδων που επιστρέφεται 
σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό δεν είναι 
χαμηλότερο από εκείνο που θα είχε 
επιστραφεί αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του κράτους μέλους 
ασφάλισης. Στα έξοδα αυτά 
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περιλαμβάνονται επίσης και τα έξοδα 
ταξιδιού όταν προκύψει αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση ή δεν υπάρχει 
διαθεσιμότητα θεραπείας σε περίπτωση 
σπάνιας ασθένειας, με εξαίρεση την 
περίπτωση ρητά απαγορευμένων 
θεραπειών στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Αν ασφαλισμένα πρόσωπα υποχρεούνται να μετακινηθούν σε άλλο κράτος μέλος για να λάβουν 
υγειονομική περίθαλψη εξαιτίας αδικαιολόγητης καθυστέρησης ή μη διαθεσιμότητας θεραπείας, 
κάτι που έχει συνήθως σχέση με σπάνιες ασθένειες, τα έξοδα ταξιδίου πρέπει να εντάσσονται 
στο κόστος της επιλέξιμης δαπάνης για επιστροφή από τον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης 
στο κράτος μέλος ασφάλισης. Ωστόσο, αυτό δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις ρητά 
απαγορευμένων θεραπειών στο κράτος μέλος ασφάλισης. 

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει να 
εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την 
επιστροφή των εξόδων της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος όταν 
τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, εάν είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχαν 
καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του εν λόγω κράτους.

Το κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει να 
εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την 
επιστροφή των εξόδων της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, ή της 
αγοράς αγαθών που συνδέονται με την 
υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε 
σε άλλο κράτος μέλος, όταν τα έξοδα της 
εν λόγω περίθαλψης, εάν είχε παρασχεθεί 
στο έδαφός του, ή αυτών των αγαθών εάν 
είχαν αγοραστεί στο έδαφός του, θα είχαν 
καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του εν λόγω κράτους.

Αιτιολόγηση
Η αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης (όπως λόγου 
χάριν ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων) και αποτελούσαν μεταξύ άλλων αντικείμενο της 
απόφασης στην υπόθεση Decker (στην προκείμενη περίπτωση ομματοϋάλια) που θα πρέπει να 
περιληφθεί σε οδηγία με στόχο την κωδικοποίηση των αποφάσεων Kohll και Decker. 

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 8 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νοσοκομειακή και ειδική περίθαλψη Νοσοκομειακή περίθαλψη

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται σε 
συνεργασία και διάλογο με τις 
υγειονομικές αρχές των κρατών μελών 
και μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά 
από την Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Καλό είναι να υπάρξει συνεργασία και διάλογος με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές των 
κρατών μελών για την κατάρτιση αυτού του ειδικού καταλόγου, δεδομένου ότι οι ασθένειες και 
η αντιμετώπιση τους δεν είναι η ίδια σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Κατ' εξαίρεση το κράτος μέλος 
ασφάλισης μπορεί να προβλέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
επιστροφή, από το σύστημά του 
κοινωνικής ασφάλισης, των εξόδων 
νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, στις 
περιπτώσεις που:



AD\773861EL.doc 39/60 PE 418.168v02-00

EL

(α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς·

(α) η υγειονομική περίθαλψη η οποία
μπορεί να παρασχεθεί μόνο στο πλαίσιο 
ιατρικής εγκατάστασης και για την οποία 
συνήθως απαιτείται η παραμονή του 
περιθαλπομένου εντός αυτής.

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

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

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

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

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

(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
των στόχων των κρατών μελών στο 
νοσοκομειακό τομέα προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής και 
μόνιμη πρόσβαση σε ισόρροπη εμβέλεια 
υψηλής ποιότητας νοσοκομειακή 
περίθαλψη στο έδαφός του οικείου 
κράτους μέλους και προκειμένου να 
αποφευχθεί η κατασπατάληση 
οικονομικών, τεχνικών και ανθρωπίνων 
πόρων.

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Οσάκις ζητείται και χορηγείται 
προηγούμενη έγκριση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης εξασφαλίζει ότι από τον 
ασθενή αναμένεται μόνον να 
προκαταβληθεί οιοδήποτε κόστος θα 
ανέμενε να καταβάλει με τον τρόπο αυτό 
εάν η περίθαλψή του είχε παρασχεθεί στο 
υγειονομικό σύστημα της χώρας του. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν να 
μεταφέρουν χρήματα απ' ευθείας μεταξύ 
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των χρηματοδοτών και των παρόχων της 
περίθαλψης για οιοδήποτε άλλο κόστος.

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Οι ασθενείς που περιέχονται σε 
κατάλογο αναμονής για ιατρική θεραπεία 
στο κράτος μέλος όπου είναι 
ασφαλισμένοι δεν υπόκεινται σε 
προηγούμενη έγκριση εάν ο χρόνος που 
απαιτείται για τη λήψη της θα ήταν εις 
βάρος της κατάστασης της υγείας τους ή 
της λήψης ιατρικής θεραπείας από 
αυτούς ή οσάκις η συγκεκριμένη 
θεραπεία δεν μπορεί να παρασχεθεί για το 
συγκεκριμένο πρόσωπο στο κράτος μέλος 
όπου είναι ασφαλισμένο παρά τις 
διαδικασίες που ειδικά απαγορεύονται 
δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους 
μέλους ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Ασθενείς που αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητη καθυστέρηση δεν πρέπει να ζητούν να λάβουν
προηγούμενη έγκριση. Το αυτό και για ασθενείς που δεν έχουν πρόσβαση σε θεραπείες λόγω 
του ότι δεν διατίθενται στο κράτος μέλος όπου είναι ασφαλισμένοι.  Ωστόσο τούτο δεν πρέπει 
να εκλαμβάνεται ως διευκόλυνση της παροχής και χρηματοδότησης θεραπειών που είναι ειδικά 
απαγορευμένες δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ασφάλισης.

Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Οι ασθενείς που είναι σε κατάλογο 
αναμονής για ιατρική θεραπεία στην 
πατρίδα τους και χρειάζονται επειγόντως 
περίθαλψη δεν υπόκεινται σε 
προηγούμενη έγκριση.
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Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς που βρίσκονται σε κατάλογο αναμονής στη χώρα καταγωγής τους και χρειάζονται 
επειγόντως περίθαλψη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιδιώκουν εγκαίρως θεραπεία σε άλλο 
κράτος μέλος, χωρίς να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση Θα πρέπει επίσης να τους 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα καταβολής του πλήρους αντιτίμου της, συχνά δαπανηρής, 
περίθαλψής τους από την χώρα καταγωγής απ' ευθείας στη χώρα παροχής της περίθαλψης 
(χωρίς υποχρέωση προκαταβολής).

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ. Οι ασθενείς με σπάνιες ασθένειες δεν 
υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση.

Αιτιολόγηση

Με δεδομένη τη σε παγκόσμια κλίμακα έλλειψη γνώσεων και πραγματογνωσίας σε επίπεδο 
κρατών, πρέπει να αναγνωρίζεται στους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, είτε 
έχουν διαγνωσθεί είτε όχι, το δικαίωμα να επιλέγουν πού θα αγοράζουν υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης, χωρίς προηγούμενη έγκριση. Θα πρέπει επίσης να τους αναγνωρίζεται  το 
δικαίωμα καταβολής του πλήρους αντιτίμου της, συχνά δαπανηρής, περίθαλψής τους, από την 
χώρα καταγωγής απ' ευθείας στη χώρα παροχής της περίθαλψης (χωρίς υποχρέωση 
προκαταβολής), ακόμα και και ιδίως όταν η περίθαλψη που χρειάζονται δεν υπάρχει στη χώρα 
ασφάλισής τους, γεγονός που αποτελεί συχνά τον λόγο για τον οποίο είναι αναγκασμένοι να 
μεταβούν στο εξωτερικό. 

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος -1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 α. Τα συστήματα έγκρισης βασίζονται 
σε κριτήρια που αποκλείουν το 
ενδεχόμενο να ασκούν οι αρμόδιες αρχές 
την εξουσία αποτίμησης που έχουν κατά 
τρόπο αυθαίρετο ή βάσει διακριτικής 
ευχέρειας.
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Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Οσάκις έχει χορηγηθεί προηγούμενη 
έγκριση το κράτος μέλος ασφάλισης 
επιδιώκει η επιστροφή οιουδήποτε 
περαιτέρω κόστους να χορηγείται απ' 
ευθείας από τον αγοραστή στον πάροχο.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν την απ' ευθείας πληρωμή κόστους από τον ασφαλιστικό 
φορέα στο κράτος μέλος ασφάλισης στον πάροχο της υπηρεσίας στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιείται η θεραπεία.  Τούτο πρέπει να συμβαίνει ώστε οι ασθενείς να μην πρέπει να 
επιβαρύνονται με προκαταβολή κόστους, στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί 
ανασταλτικά για την πρόσβαση στη θεραπεία.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Υπάρχει Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
που εξετάζει τις καταγγελίες των 
ασθενών όσον αφορά την προηγούμενη 
έγκριση, την ποιότητα της θεραπείας και 
τις πληρωμές.

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται σε κάποιον σε επίπεδο ΕΕ όταν 
διατυπώνουν καταγγελία σχετικά με σημαντικά ζητήματα, όπως η προηγούμενη έγκριση, η 
ποιότητα της θεραπείας και οι πληρωμές. 
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Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Η Επιτροπή εκπονεί μελέτη 
σκοπιμότητας σχετικά με τη δημιουργία 
γραφείου συμψηφισμού για να 
διευκολύνεται η προβλεπόμενη από την 
παρούσα οδηγία διασυνοριακή επιστροφή 
δαπανών, συστημάτων υγείας και 
νομισματικών ζωνών εντός δύο ετών από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, 
θα υποβάλει δε έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και, εάν 
κριθεί σκόπιμο, θα καταθέσει νομοθετική 
πρόταση.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διευκολύνουν την επιστροφή δαπανών μεταξύ κρατών μελών κατά 
τρόπο που θα επιτρέπει την όσο το δυνατό περισσότερο αντικειμενική και αμερόληπτη μέτρηση 
του κόστους.  Τούτο θα μπορούσε να αποτελεί μέρος μιας αποτελεσματικής λύσης προς επίτευξη 
αυτού του στόχου.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος. Οι οργανώσεις των 
ασθενών πρέπει να συμμετέχουν στη 
συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
στη διεργασία παροχής και διάδοσης 
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πληροφοριών στους ασθενείς.

Αιτιολόγηση
Οι οργανώσεις των ασθενών αποτελούν πολύτιμο πόρο για την υποστήριξη των εθνικών 
αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στη διεργασία παροχής και διάδοσης πληροφοριών 
απευθείας στους ασθενείς.

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Σε κάθε κράτος μέλος θα υπάρχει
ανεξάρτητο κέντρο παροχής συμβουλών 
για να συμβουλεύει τους ασθενείς σχετικά 
με διαφορετικές θεραπείες στα κράτη 
μέλη. Επί τη βάσει των πληροφοριών που 
παρέχει αυτό το κέντρο οι ασθενείς 
αποφασίζουν ποία θεραπεία προτιμάνε. 

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή. Αυτά τα 
εθνικά σημεία επαφής θεσπίζονται κατά 
τρόπο αποδοτικό και διαφανή. Οι 
πληροφορίες για την ύπαρξή τους πρέπει 
να διαδίδονται σε όλα τα κράτη μέλη, 
κατά τρόπον ώστε οι ασθενείς να έχουν 
εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες 
αυτές.
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Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Τα εθνικά σημεία επαφής για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
μπορεί επίσης να είναι ενσωματωμένα σε 
υπάρχοντα κέντρα παροχής πληροφοριών 
στα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 36 δηλώνει σαφώς ότι τα εθνικά σημεία επαφής μπορεί να είναι 
ενσωματωμένα σε υφιστάμενες δομές στα κράτη μέλη και τούτο πρέπει να διατυπώνεται σαφώς 
στις διατάξεις της οδηγίας. Τούτο θα επιτρέψει την αποφυγή προσθήκης διοικητικού άχθους στα 
κράτη μέλη σε σχέση με την υλοποίηση της οδηγίας. 

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και με 
εθνικά σημεία επαφής σε άλλα κράτη 
μέλη, ιδίως στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιείται η θεραπεία, καθώς και 
με την Επιτροπή:

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, αλλά 
ανεξάρτητα από αυτές, και με εθνικά 
σημεία επαφής σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως 
στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η 
θεραπεία με οργανώσεις ασθενών καθώς 
και με την Επιτροπή:

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτική ανάγκη να ορίζεται η λειτουργική ανεξαρτησία μεταξύ των εθνικών σημείων 
επαφής και άλλων αρμοδίων εθνικών αρχών, όπως οι εθνικές υπηρεσίες υγείας, δεδομένου ότι 
μπορεί να υπάρξει κίνητρο για τις υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν με γνώμονα τα δικά τους 
προνόμια και όχι εκείνα των ασθενών.
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Τροπολογία 59

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

(α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το δημόσιο ή ιδιωτικό 
καθεστώς του παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης, τη διαδικασία και τα 
τιμολόγια επιστροφής εξόδων, τις 
διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης 
αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την 
υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε 
άλλο κράτος μέλος και σχετικά με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις·

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών 
διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για διαφορές που προέρχονται 
από τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη·

(δ) διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών 
διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών, σε συνεργασία με το
διαμεσολαβητή, για διαφορές που 
προέρχονται από τη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη·

Αιτιολόγηση

Ο διαμεσολαβητής αποτελεί μια ανεξάρτητη Αρχή που λειτουργεί σε κάθε κράτος μέλος και 
ερευνά κυρίως ατομικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των 
δημόσιων υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώματα ή προσβάλλουν νόμιμα συμφέροντα 
φυσικών ή νομικών προσώπων. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο διαμεσολαβητής επικουρικά 
μπορεί να συμβάλλει στην επίλυση των διαφορών.
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Τροπολογία 61

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) Οι πάροχοι βασικής υγειονομικής 
περίθαλψης ενημερώνουν τους ασθενείς 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τη 
λειτουργία των εθνικών σημείων επαφής 
στο κράτος μέλος ασφάλισής τους.

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι βασικής υγειονομικής περίθαλψης, όπως οικογενειακοί ιατροί/γενικοί παθολόγοι, 
είναι στις περισσότερες περιπτώσεις το πρώτο σημείο επαφής μεταξύ των ασθενών και των 
υπηρεσιών υγείας.  Συνεπώς, προκειμένου οι ασθενείς να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, οι πάροχοι βασικής υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να 
υποχρεούνται να παραπέμπουν τους ασθενείς στα εθνικά σημεία επαφής τα οποία θα τους 
παρέχουν την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση σχετικά με τις επιλογές θεραπείας.

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13  παράγραφοι 2α , 2β και 2γ (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη 
συνεργασία μεταξύ των διαφόρων 
αρμοδίων αρχών προκειμένου να 
διασφαλίσουν το αξιόπιστο των 
πληροφοριών που τίθενται στη διάθεση 
των ασθενών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 10.
2β. Τα κράτη μέλη συνεργάζονται 
προκειμένου να διασφαλίσουν την ιατρική 
παρακολούθηση και/ή τη θεραπεία 
ορισμένων επιπλοκών που προκύπτουν 
από την υγειονομική περίθαλψη που 
παρασχέθηκε στην αλλοδαπή. Το κράτος
μέλος θεραπείας διασφαλίζει στο κράτος
μέλος ασφάλισης που είναι υπεύθυνο για 
την ανάληψη των εξόδων αυτής της 
παρακολούθησης και/ή αυτής της 
θεραπείας τις δυνατότητες προσφυγής σε 
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περίπτωση βλάβης και διασφαλίζει την 
πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο.
2γ) Πρέπει να υπάρχει μητρώο της ΕΕ 
των ασκούντων ιατρικά επαγγέλματα οι 
οποίοι έχουν διαγραφεί από το ιατρικό 
μητρώο ή υπόκεινται σε περιορισμούς ή 
πειθαρχικές διαδικασίες από τις σχετικές 
αρχές οιουδήποτε κράτους μέλους στην 
ΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση συνεργασίας θα πρέπει να εφαρμόζεται στις νέες διατάξεις των άρθρων 5 και 10.

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν ένα φάρμακο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/83/EΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν
ότι οι συνταγές που χορηγούνται από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε άλλο κράτος 
μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο έδαφός 
τους και ότι απαγορεύονται οι περιορισμοί 
της αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, 
εκτός εάν:

1. Αν ένα φάρμακο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά κράτους μέλους, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2001/83/EΚ, αυτό το κράτος 
μέλος εξασφαλίζει ότι οι συνταγές που 
χορηγούνται από εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο σε άλλο κράτος μέλος για ένα 
κατονομαζόμενο ασθενή και για το 
συγκεκριμένο φάρμακο μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στο έδαφός του και ότι 
απαγορεύονται οι περιορισμοί της 
αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, 
εκτός εάν:

Αιτιολόγηση

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.
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Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) βασίζονται σε θεμιτές και 
αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την 
αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο μιας 
συγκεκριμένης συνταγής. 

(β) βασίζονται σε θεμιτές και 
αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την 
αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο μιας 
συγκεκριμένης συνταγής ή ως προς την 
αρμοδιότητα του συνταγογράφου να 
εκδώσει τη συνταγή.

Αιτιολόγηση

Artikel 6 der Richtlinie 2001/83/EG sieht vor, dass nur im jeweiligen Mitgliedstaat 
zugelassene Arzneimittel in den Verkehr gebracht werden dürfen. Diese nationalen 
Zulassungen machen auch heute noch den weit überwiegenden Marktanteil der Arzneimittel 
gegenüber zentralen europäischen Zulassungen auf der Grundlage der Verordnung (EG) 
726/2004 aus. Auch bei an sich unzweifelhaft authentischen Verschreibungen können im 
konkreten Einzelfall legitime und begründete Zweifel an der Befugnis der verschreibenden 
Person zur Verschreibung des fraglichen Arzneimittels bestehen, z.B. bei einer möglichen 
Überschreitung berufsrechtlicher Grenzen der Approbation. Diesen möglichen Zweifeln wird 
durch die Änderung in Buchstabe b) Rechnung getragen.

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή εγκρίνει:

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή προτείνει:

Αιτιολόγηση

Τα απαριθμούμενα μέτρα θα έχουν αναγκαστικά επιπτώσεις στις δραστηριότητες των 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Είναι απαραίτητο 
να διατηρήσουν τα κράτη μέλη την αρμοδιότητά τους σε αυτούς τους τομείς.
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Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο 
φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της 
υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα 
της συνταγής και την έκδοση της συνταγής 
σε άλλο κράτος μέλος από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της
ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος 
ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

(α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο 
φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της 
υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα 
της συνταγής και την έκδοση της συνταγής 
σε άλλο κράτος μέλος από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της 
ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος 
ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)· 
εγγυήσεις για την προστασία των 
δεδομένων θα ληφθούν υπόψη και θα 
ενσωματωθούν από την αρχική φάση 
αυτής της διαδικασίας ανάπτυξης·

Αιτιολόγηση

Όπως συνιστάται στη γνώμη του ΕΕΠΔ, η προσθήκη αυτή είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. 

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο (β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέτρα για να διευκολύνεται η επαφή 
μεταξύ του συνταγογράφου και του 
χορηγούντος το φάρμακο προκειμένου να 
διευκρινίζονται αβεβαιότητες σχετικά με 
τη συνταγή·

Αιτιολόγηση
Ένα σύστημα αναγνώρισης ευρωπαϊκών συνταγών πρέπει να καθιστά δυνατή την άμεση επαφή 
μεταξύ ιατρών και φαρμακοποιών. Αυτή η άμεση επαφή αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για 
τη διευκρίνιση ενδεχόμενων ερωτήσεων σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή· αποτελεί άλλωστε 
ήδη πρακτική που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη.



AD\773861EL.doc 51/60 PE 418.168v02-00

EL

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Το άρθρο 14 εφαρμόζεται επίσης σε 
συνταγές για την προμήθεια 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που έχουν 
εγκριθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
οικείου κράτους μέλους.

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος και στοιχείο (α) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει: Η Επιτροπή προτείνει:
(α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν 
οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμούν να προσχωρήσουν στα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, ώστε να 
εξασφαλίζεται ιδίως ότι τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα αναφοράς:

(α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου 
των σπανιότερων παθήσεων που πρέπει 
να ληφθούν υπόψη και των προϋποθέσεων 
και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν 
οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμούν να προσχωρήσουν στα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, ώστε να 
εξασφαλίζεται ιδίως ότι τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα αναφοράς:

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής (σημείο 8.3), κύριος 
στόχος των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς είναι "να παρέχουν υγειονομική περίθαλψη στους 
ασθενείς με παθήσεις που χρειάζονται ιδιαίτερη συγκέντρωση πόρων ή ειδικών γνώσεων, ώστε 
να παρέχεται περίθαλψη μη δαπανηρή, υψηλής ποιότητας και με καλή σχέση κόστους-οφέλους". 
Τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο σχετικό άρθρο της οδηγίας.
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Τροπολογία 70

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) μέτρα που εξασφαλίζουν ότι τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς είναι 
προσιτά από οικονομικής και 
γεωγραφικής απόψεως.

Αιτιολόγηση

Εάν ορισμένες μορφές εξειδικευμένης υγειονομικής περίθαλψης οργανώνονται σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, πρέπει να παρέχονται εγγυήσεις ότι η περίθαλψη αυτή παραμένει προσιτή.

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Τηλεϊατρική

Οι ιατροί που ασκούν τηλεϊατρική, οι 
οποίοι παρέχουν υγειονομική περίθαλψη 
σε ασθενείς στην ΕΕ, είναι εγγεγραμμένοι 
στο μητρώο της ιατρικής ρυθμιστικής 
αρχής του κράτους μέλους από το οποίο 
παρέχονται οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής.

Αιτιολόγηση

Οι ιατρικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να ρυθμίζουν τη 
δραστηριότητα όλων των ιατρών που παρέχουν υγειονομική περίθαλψη σε ασθενείς στα οικεία 
κράτη μέλη, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο ο ιατρός παρέχει τη θεραπευτική αγωγή.
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Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία για τη διαχείριση των νέων
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Συνεργασία για τη διαχείριση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο δίκτυο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
διακυβέρνησης, όπως ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση (2001), ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, την ευθύνη, την αποτελεσματικότητα και 
τη συνοχή.  Η συνεργασία στην αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας πρέπει να έχει ως στόχο 
την προώθηση διαφανών, αντικειμενικών, συμμετοχικών και έγκαιρων διαδικασιών.  Συνεπώς, 
η Επιτροπή πρέπει να κάνει δεκτούς μόνο τους φορείς αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που 
σέβονται τις προδιαγραφές αυτές. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί της 
αιτιολογικής σκέψης 43.

Τροπολογία 73

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή θεσπίζει, μετά από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, επιχειρησιακό πλαίσιο για 
το δίκτυο, το οποίο βασίζεται στις αρχές 
της χρηστής διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένων των αρχών της 
διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, των 
δίκαιων διαδικασιών και της ευρείας και 
πλήρους συμμετοχής των φορέων όλων 
των ενδιαφερομένων κοινωνικών 
ομάδων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι 
ασθενείς, οι ερευνητές και η βιομηχανία. 

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο δίκτυο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
διακυβέρνησης, όπως ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση (2001), ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, την ευθύνη, την αποτελεσματικότητα και 
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τη συνοχή.  Η συνεργασία στην αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας πρέπει να έχει ως στόχο 
την προώθηση διαφανών, αντικειμενικών, συμμετοχικών και έγκαιρων διαδικασιών.  Συνεπώς, 
η Επιτροπή πρέπει να κάνει δεκτούς μόνο τους φορείς αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που 
σέβονται τις προδιαγραφές αυτές. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί της 
αιτιολογικής σκέψης 43.

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχεία (α α), (α β) και (α γ) (νέα)

Text proposed by the Commission Amendment

(αα) η εξεύρεση βιώσιμων τρόπων για 
την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
στόχων της πρόσβασης στα φάρμακα, 
της ανταμοιβής της καινοτομίας και της 
διαχείρισης των προϋπολογισμών για την 
υγειονομική περίθαλψη·
(αβ) η ανάπτυξη διαφανών, 
αντικειμενικών, συμμετοχικών και 
έγκαιρων διαδικασιών και μεθοδολογιών 
που εξασφαλίζουν την ισορροπία μεταξύ 
όλων αυτών των στόχων· 
(αγ) η εξασφάλιση της πλήρους 
συμμετοχής όλων των σχετικών 
κοινωνικών ομάδων, ιδίως των ασθενών, 
της ιατρικής κοινότητας, των ερευνητών 
και της βιομηχανίας· 

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο δίκτυο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
διακυβέρνησης, όπως ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση (2001), ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, την ευθύνη, την αποτελεσματικότητα και 
τη συνοχή.  Η συνεργασία στην αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας πρέπει να έχει ως στόχο 
την προώθηση διαφανών, αντικειμενικών, συμμετοχικών και έγκαιρων διαδικασιών.  Συνεπώς, 
η Επιτροπή πρέπει να κάνει δεκτούς μόνο τους φορείς αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που 
σέβονται τις προδιαγραφές αυτές. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί της 
αιτιολογικής σκέψης 43.
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Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - παράγραφος 2 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Justification

Το άρθρο αυτό προβλέπει τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την 
αξιολόγηση των επιπτώσεων των τεχνολογιών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι 
υπηρεσίες αυτές διαθέτουν πληροφορίες όχι μόνο για την αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών, 
αλλά και για τις ενδεχόμενες παρενέργειες και τις αλλαγές που μπορεί να επιφέρουν στην 
κοινωνία. Για το λόγο αυτό, πρέπει να διεξάγεται ανταλλαγή πληροφοριών επί αυτών των 
ζητημάτων.

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές ή τους 
φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η 
Επιτροπή επιτρέπει τη συμμετοχή στο 
δίκτυο μόνο σε φορείς που τηρούν τις 
αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο δίκτυο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
διακυβέρνησης, όπως ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση (2001), ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, την ευθύνη, την αποτελεσματικότητα και 
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τη συνοχή.  Η συνεργασία στην αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας πρέπει να έχει ως στόχο 
την προώθηση διαφανών, αντικειμενικών, συμμετοχικών και έγκαιρων διαδικασιών.  Συνεπώς, 
η Επιτροπή πρέπει να κάνει δεκτούς μόνο τους φορείς αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που 
σέβονται τις προδιαγραφές αυτές. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί της 
αιτιολογικής σκέψης 43.

Τροπολογία 77

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο δίκτυο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
διακυβέρνησης, όπως ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση (2001), ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, την ευθύνη, την αποτελεσματικότητα και 
τη συνοχή.  Η συνεργασία στην αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας πρέπει να έχει ως στόχο 
την προώθηση διαφανών, αντικειμενικών, συμμετοχικών και έγκαιρων διαδικασιών.  Συνεπώς, 
η Επιτροπή πρέπει να κάνει δεκτούς μόνο τους φορείς αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που 
σέβονται τις προδιαγραφές αυτές. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία επί της 
αιτιολογικής σκέψης 43.

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στατιστικά 
και άλλα συμπληρωματικά δεδομένα που 
απαιτούνται για την παρακολούθηση της 
παροχής διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης, της παρεχόμενης περίθαλψης, 
των παρόχων της περίθαλψης αυτής και 

1. Τα κράτη μέλη συλλέγουν τα στατιστικά 
δεδομένα που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση της παροχής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, 
της παρεχόμενης περίθαλψης, των 
παρόχων της περίθαλψης αυτής και των 
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των ασθενών, του κόστους και των 
αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη συλλέγουν 
τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των γενικών 
τους συστημάτων συλλογής δεδομένων για 
την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με 
την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία 
για την παραγωγή στατιστικών και για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

ασθενών, του κόστους και των 
αποτελεσμάτων. Τα κράτη μέλη συλλέγουν 
τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο των γενικών 
τους συστημάτων συλλογής δεδομένων για 
την υγειονομική περίθαλψη, σύμφωνα με 
την εθνική και την κοινοτική νομοθεσία 
για την παραγωγή στατιστικών και για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, και συγκεκριμένα το άρθρο 8, 
παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 8, παράγραφος 4 της οδηγίας 95/46 ορίζει ειδικές απαιτήσεις σχετικά με την 
περαιτέρω χρήση δεδομένων υγείας.

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα δεδομένα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 τουλάχιστον μία φορά 
το χρόνο, εξαιρουμένων των δεδομένων 
που συλλέγονται ήδη σύμφωνα με την 
οδηγία 2005/36/EΚ.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, εάν είναι αναγκαίο, τα δεδομένα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
εξαιρουμένων των δεδομένων που 
συλλέγονται ήδη σύμφωνα με την οδηγία 
2005/36/EΚ. Εξετάζεται δεόντως εκ των 
προτέρων κατά πόσον είναι απαραίτητες 
αυτές οι διαβιβάσεις δεδομένων για 
νόμιμους σκοπούς.

Αιτιολόγηση

Η  υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων στην Επιτροπή πρέπει να εξαρτάται από την εκτίμηση της 
ανάγκης και όχι να πραγματοποιείται, εξ ορισμού, σε ετήσια βάση.

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της 
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παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της εν λόγω απόφασης. Η περίοδος που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 
τρεις μήνες.

παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 
της εν λόγω απόφασης. Η περίοδος που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε 
τρεις μήνες. Όταν τα μέτρα εφαρμογής 
αφορούν την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ζητείται η 
γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας Δεδομένων. 

Αιτιολόγηση

Όπως συνιστάται στη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ, είναι σημαντικό να ζητείται η γνώμη του ΕΕΠΔ 
επί αυτών των θεμάτων.

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέντε έτη μετά την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της παρούσας οδηγίας και την 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Τρία έτη μετά την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της παρούσας οδηγίας και την 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο. Η έκθεση αυτή
αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στις
συνέπειες εφαρμογής της παρούσας
οδηγίας όσον αφορά την κινητικότητα 
των ασθενών και του συνόλου των 
φορέων των συστημάτων υγείας των 
κρατών μελών. Εφόσον αυτό 
αποδεικνύεται αναγκαίο, η Επιτροπή 
επισυνάπτει στην έκθεση προτάσεις 
νομοθετικών τροποποιήσεων.

Για το σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη 
του άρθρου 22, τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε μέτρο 
το οποίο έχουν λάβει, τροποποιήσει ή 
διατηρήσει με στόχο την εφαρμογή των 
διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 8 
και 9.

Για το σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη 
του άρθρου 22, τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε μέτρο 
το οποίο έχουν λάβει, τροποποιήσει ή 
διατηρήσει με στόχο την εφαρμογή των 
διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 8 
και 9.
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Αιτιολόγηση

Ενδείκνυται να διευκρινισθούν ορισμένες πτυχές που πρέπει να καλυφθούν από την έκθεση 
αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει επιπλέον να δοθεί μετά τρία έτη.
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