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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sveikatos priežiūros paslaugos nebuvo įtrauktos į Paslaugų direktyvą, kadangi jų paskirtis yra 
visuomeninės svarbos ir joms turi būti taikomi specialūs teisės aktai, kurie užtikrintų, kad 
visiškai laikomasi vienodos galimybės naudotis paslaugomis, visuotinumo, kokybės, saugumo 
ir solidarumo principų.

Sveikatos priežiūros paslaugų negalima traktuoti kaip įprasto vidaus rinkos produkto, kadangi 
sveikatos priežiūros paslaugų vaidmuo yra svarbus ekonominei, socialinei ir teritorinei ES 
sanglaudai.

Reikėtų stebėti, kad direktyva dėl pacientų pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse netaptų „sveikatos priežiūros turizmo“ skatinimo priemone, dėl 
kurios, jei taip atsitiktų, atsirastų nevienodos galimybes naudotis paslaugomis, ir tai lemtų 
dviejų lygmenų sveikatos priežiūros sistemą, iš kurios naudos gautų tik geriau informuoti bei 
labiau pasiturintys pacientai.

Vadovaujantis Sutartimis, kurios užtikrina pagrindines judėjimo laisves, bei laikantis 
subsidiarumo principo, pagal kurį pripažįstama valstybės narės teisė organizuoti, valdyti ir 
finansuoti savo sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemą, visgi ES gali teikti 
papildomos esminės naudos pacientų judėjimo atžvilgiu. Dėl sveikatos priežiūros sistemų 
sudėtingumo, įvairovės ir specifinio pobūdžio būtinas optimalus valstybių narių 
bendradarbiavimas mokslinių tyrimų, medicinos ir administracijos informavimo srityse; taip 
pat reikėtų gerai apsvarstyti, kaip šie ypatumai turėtų būti susisteminti, kad pacientams, 
sveikatos priežiūros specialistams ir paslaugų teikėjams būtų užtikrintas teisinis aiškumas.

Komisijos pasiūlyme tik iš dalies atsižvelgiama į šią pusiausvyrą tiesiog kodifikuojant 
Teisingumo Teismo sprendimus, kurie ir yra šio teisinio vakuumo pasekmė.

Kai kalbama apie pagrindinių sąvokų apibrėžimą (stacionarioji ir nestacionarioji sveikatos 
priežiūra, sveikatos paslaugų teikimas, pagrįstas laukimo laikas, žala ir etc.), patikslinimus, 
nurodančius kaip direktyva siejama su reglamentais (1408/71 ir 883/2004), tęsiamos 
priežiūros išlaidų kompensavimą ir įsipareigojimus atsiradus poopercinėms komplikacijoms, 
dvišalį receptų pripažinimą – tekstas yra neišsamus ir vietoj to, kad būtų pašalintas teisinis 
neaiškumas, jis tik dar labiau išryškėja.

Būtina paaiškinti tarifų taikymo bei išlaidų kompensavimo taisykles ir valstybių narių 
prašymo suteikti išankstinį leidimą sistemos sąlygas, kad būtų užtikrinta, jog sveikatos 
priežiūros išlaidos bus kompensuotos ir kad pacientams nebus sukurtos skirtingos sąlygos.  

Išankstiniai leidimai – tai ne kliūtis, o galimybė pacientams būti geriau informuotiems 
laikantis nediskriminavimo principo ir gauti geresnį patarimą, kai ieškoma tinkamos 
priežiūros.

Be to, tai užtikrina, kad išsaugomos pagrindinės visuomeninės sveikatos priežiūros paslaugų 
funkcijos– socialinė ir teritorinė sanglauda, ir viešosios socialinės apsaugos sistemų finansinė 
pusiausvyra; tai užtikrina tikrai solidarią sveikatos priežiūros politiką.
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Kalbant apie priežiūros paslaugas, kurioms leidimas nereikalingas, išankstinė deklaracija 
leistų patikrinti, ar prieš išvykdamas pacientas gavo visą būtiną informaciją.

Kadangi dėl visuomenės senėjimo darosi sunku atskirti medicinines paslaugas nuo socialinių, 
svarbu apibrėžti ilgalaikės priežiūros sąvoką, nes daugelis valstybių narių patiria šią 
problemą.

Taip pat gyvybiškai svarbu nustatyti pacientų mobilumo ir sveikatos priežiūros specialistų 
santykį, turint mintyje tamprų šių veiksnių ryšį ir siekiant užtikrinti priežiūros kokybę bei 
saugumą , taip pat siekiant užtikrinti, kad atitinkamose valstybėse narėse neatsiras 
medicininių paslaugų neatitikimų. Visapusiškai neapsvarstyta specialistų, jų mokymų ir 
kvalifikacijos pripažinimo padėtis kenkia patiems pacientams, kadangi 2005 m. direktyva dėl 
profesinės kvalifikacijos pripažinimo netaikytina sveikatos sektoriui.

Visuomenės sveikata yra esminis ekonominio vystymosi veiksnys. Galimybė piliečiams 
suteikti geresnės informacijos ir geresnę priežiūrą neskatinant vartotojiškumo ar „sveikatos 
priežiūros turizmo“ bei turint mintyje viziją, kuri yra abipusiai pagrįsta ir priderinta prie 
pacientų teisių, nedidinant socialinės bei teritorinės nelygybės pacientams bei specialistams 
teikiant teisinį aiškumą, išsaugojant socialinės apsaugos sistemą ir optimizuojant bei 
sutelkiant mokslinius tyrimus –  tai iššūkiai, su kuriais ES susiduria srityje, kuri yra svarbi 
Europos socialinio modelio dalis siekiant, kad kaskart piliečiai suvoktų Europą kaip 
sprendimą, o ne problemą.  

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šioje direktyvoje laikomasi pagrindinių 
teisių ir pagrindinių teisės principų, 
pripažintų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, teisė gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas ir teisė gauti 
medicinos paslaugų išlaidų kompensavimą 
pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus ir 
praktiką yra nustatytos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje.
Konkrečiai direktyva turi būti įgyvendinta 

(3) Šioje direktyvoje laikomasi pagrindinių 
teisių ir pagrindinių teisės principų, 
pripažintų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje, teisė gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas ir teisė gauti 
medicinos paslaugų išlaidų kompensavimą 
pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus ir 
praktiką yra nustatytos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje.
Konkrečiai direktyva turi būti įgyvendinta 
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ir taikoma laikantis asmeninio ir šeimos 
gyvenimo, asmens duomenų apsaugos, 
lygybės prieš įstatymą teisių bei 
nediskriminavimo principo ir teisių į 
veiksmingą gynybą bei nešališką teismą 
pagal bendruosius teisės principus, 
nurodytus Chartijos 7, 8, 20, 21, 47 
straipsniuose.

ir taikoma laikantis asmeninio ir šeimos 
gyvenimo, asmens duomenų apsaugos, 
lygybės prieš įstatymą teisių bei 
nediskriminavimo principo, svarbiausių 
valstybėse narėse taikomų etinių normų ir 
teisių į veiksmingą gynybą bei nešališką 
teismą pagal bendruosius teisės principus, 
nurodytus Chartijos 7, 8, 20, 21, 47 
straipsniuose.

Pagrindimas

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 counselling before testing).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Šioje direktyvoje gerbiama ir 
nepažeidžiama kiekvienos valstybės narės 
laisvė spręsti, kokio pobūdžio sveikatos 
priežiūrą ji laiko tinkama. Nė viena šios 
direktyvos nuostata nėra interpretuojama
taip, kad būtų pažeistos svarbiausios 
etinės valstybių narių normos, ypač dėl 
kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę 
apsaugos.

Pagrindimas

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 counselling before testing).
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5b) Pagal ES Teisingumo Teismo 
teisminę praktiką pacientai ir sveikatos 
priežiūros teikėjai turi teisę vykti 
medicinos pagalbos tikslais į bet kurią 
valstybę narę. Taigi itin svarbu, kad 
Europos Sąjungoje būtų kiek galima 
mažiau kliudoma tarpvalstybiniam 
pacientų judėjimui ir tarpvalstybiniam 
sveikatos paslaugų teikimui.

Pagrindimas

Pirmenybė visada turi būti teikiama bendriems vidaus rinkos standartams. Nors sveikatos 
sistemos ir yra valstybių narių reikalas, pacientai ir sveikatos priežiūros teikėjai vyksta į kitas 
šalis, todėl Europos Sąjunga turi būti aktyvi šiose srityse. Tuo pat metu šiam pacientų 
judėjimui ir sveikatos paslaugų teikėjų judėjimui turėtų būti kiek galima mažiau kliudoma 
apribojimais, kad būtų užtikrintas laisvas asmenų judėjimas Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti bendrą 
saugių ir veiksmingų aukštos kokybės 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų Bendrijoje sistemą ir
užtikrinti pacientų judumą bei laisvę teikti 
sveikatos priežiūros paslaugas ir aukšto 
lygio sveikatos apsaugą visiškai 
atsižvelgiant į valstybių narių atsakomybę 
už socialinės apsaugos išmokų, susijusių su 
sveikata, nustatymą ir už sveikatos 
paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą bei socialinės 
apsaugos išmokas, visų pirma ligos atveju.

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti bendrą 
saugių ir veiksmingų aukštos kokybės 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų Bendrijoje sistemą,
užtikrinti pacientų judumą bei laisvę teikti 
sveikatos priežiūros paslaugas ir aukšto 
lygio sveikatos apsaugą ir palengvinti 
tarpvalstybinių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą visiškai atsižvelgiant į
valstybių narių atsakomybę už socialinės 
apsaugos išmokų, susijusių su sveikata, 
nustatymą ir už sveikatos paslaugų ir 
medicinos pagalbos organizavimą ir 
teikimą bei socialinės apsaugos išmokas, 
visų pirma ligos atveju.

Adlib Express Watermark



AD\773861LT.doc 7/54 PE 418.168v02-00

LT

Pagrindimas

Teisės aktuose, kuriais siekiama reglamentuoti pacientų teisių taikymą tarpvalstybinės 
sveikatos priežiūros paslaugų gavimo atvejais, turėtų būti aiškiai pripažįstama, kad tam 
tikrais atvejais naudinga suteikti gydymo paslaugas kitoje valstybėje. Tai ypač aktualu retų 
ligų atvejais, kadangi konkrečioje valstybėje narėje gali nebūti galimybės suteikti kokybišką 
gydymą.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija apima šiuos sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūlos būdus:

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija reiškia:

– Sveikatos priežiūros paslaugų gavimas 
užsienyje (t. y.: pacientų vykimas gydytis
pas sveikatos priežiūros paslaugų teikėją 
kitoje valstybėje narėje); tai , kas vadinama 
„pacientų mobilumu“.

– fizinį paciento lankymąsi pas sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėją kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurios socialinės 
apsaugos sistemai jis priklauso, 
ketindamas ten naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis; tai, kas vadinama 
„pacientų mobilumu“.

– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 
valstybės narės teritoriją); tokios 
paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai,
laboratoriniai tyrimai;

 sveikatos priežiūros paslaugų virtualų ar 
kitokį teikimą tarp valstybių narių:
pacientas fiziškai nevyksta į kitą valstybę 
narę, nepaisant to jis gauna sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės nei ta, kurios socialinės apsaugos 
sistemai jis priklauso, teritorijos, pvz., 
telechirurgija, gydytojo konsultacija, 
receptų išrašymas ir nuotoliniai
laboratoriniai tyrimai; tai, kas vadinama 
„telemedicina“.

– Nuolatinis sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimas (t. y.: sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjo įsisteigimas kitoje 
valstybėje narėje); taip pat

– nuolatinį sveikatos priežiūros paslaugų
teikimą (t. y.: sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjo įsisteigimą kitoje valstybėje narėje);
taip pat

– Laikinas asmenų buvimas (t. y.:
sveikatos priežiūros specialistų judėjimas, 
pvz., laikinas atvykimas į valstybę narę, iš 
kurios yra pacientas, teikti paslaugų).

 laikiną asmenų buvimą (t. y.: sveikatos 
priežiūros specialistų judėjimą, pvz., 
laikinas atvykimą į valstybę narę, iš kurios 
yra pacientas, teikti paslaugų);
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– su sveikatos priežiūra susijusių prekių, 
tokių kaip medicinos priemonės ir vaistai, 
pirkimą kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurios socialinės apsaugos sistemai 
priklauso pirkėjas; šiuo atveju pacientas 
gali, tačiau nebūtinai, fiziškai vykti į kitą 
valstybę narę;

Pagrindimas

Pirmąja pakeitimo dalimi siekiama pagerinti formuluotę. Antroji pakeitimo dalis susijusi su 
sveikatos priežiūros prekių įsigijimu, kuris, inter alia, buvo nagrinėjamas Decker byloje; šios 
bylos sprendimas turėtų būti įtrauktas į direktyvą, kurioje ketinama kodifikuoti sprendimus 
Kohll ir Decker bylose.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kaip valstybės narės pripažino 
Tarybos išvadose dėl Europos Sąjungos 
sveikatos sistemų bendrų vertybių ir 
principų, egzistuoja veiklos principai, kurie 
yra bendri visoms sveikatos sistemoms 
Bendrijoje. Šie veiklos principai apima 
kokybę, saugą, pagrįstą įrodymais ir etika 
sveikatos priežiūrą, pacientų įtraukimą, 
žalos atlyginimą, pamatinę teisę į 
privatumą apdorojant asmens duomenis ir 
konfidencialumą. Pacientai, specialistai ir 
už sveikatos sistemas atsakingos valdžios 
institucijos turi sugebėti remtis šiais 
bendraisiais principais ir struktūromis, 
skirtomis jiems įgyvendinti visoje 
Bendrijoje. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
valstybės narės, kurios teritorijoje 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, 
valdžios institucijos būtų atsakingos už šių 
veiklos principų laikymąsi. Tai reikalinga 
norint užtikrinti pacientų pasitikėjimą 
kitose valstybėse teikiama sveikatos 
priežiūra, o tai savaime yra būtina siekiant 
pacientų judumo ir laisvo sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo judėjimo 

(11) Kaip valstybės narės pripažino 
Tarybos išvadose dėl Europos Sąjungos 
sveikatos sistemų bendrų vertybių ir 
principų, esama veiklos principų, kurie yra 
bendri visoms sveikatos sistemoms 
Bendrijoje. Šie veiklos principai apima 
kokybę, saugą, pagrįstą įrodymais ir etika 
sveikatos priežiūrą, pacientų įtraukimą, 
žalos atlyginimą, pamatinę teisę į 
privatumą apdorojant asmens duomenis ir 
konfidencialumą. Pacientai, specialistai ir 
už sveikatos sistemas atsakingos valdžios 
institucijos turi sugebėti remtis šiais 
bendraisiais principais ir struktūromis, 
skirtomis jiems įgyvendinti visoje 
Bendrijoje. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
valstybės narės, kurios teritorijoje 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, 
valdžios institucijos būtų atsakingos už šių 
veiklos principų laikymąsi. Tai reikalinga 
norint užtikrinti pacientų pasitikėjimą 
kitose valstybėse teikiama sveikatos 
priežiūra, o tai savaime yra būtina siekiant 
pacientų judumo ir laisvo sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo judėjimo 
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vidaus rinkoje bei aukšto sveikatos 
apsaugos lygio.

vidaus rinkoje bei aukšto sveikatos 
apsaugos lygio. Atsižvelgiant į šias 
bendras vertybes, vis dėlto reikia 
pripažinti, kad remdamosi etinėmis 
priežastimis valstybės narės priima 
skirtingus sprendimus dėl tam tikrų 
gydymo paslaugų teikimo ir konkrečių 
naudojimosi šiomis paslaugomis sąlygų.
Šia direktyva nesiekiama panaikinti etinių 
skirtumų. Pagal ją valstybės narės 
neprivalo leisti teikti gydymo ir sveikatos 
priežiūros paslaugas savo teritorijoje arba 
atlyginti tokio (kitoje valstybėje narėje 
gauto) gydymo, kuris draudžiamas pagal 
jų nacionalinius teisės aktus, reglamentus 
ir sveikatos apsaugos specialistų elgesio 
kodeksus, išlaidų.

Pagrindimas

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 counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Pacientų kaip apdraustų asmenų teisė 
gauti kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensaciją iš privalomojo socialinio 
draudimo sistemos pripažinta keliuose 
Teisingumo Teismo sprendimuose.
Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
Sutarties nuostatos dėl laisvės teikti 
paslaugas apima laisvę paslaugų 
gavėjams, įskaitant asmenis, kuriems 
reikalinga medicinos pagalba, vykti į kitą 

(18) Pacientų teisė gauti kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų arba su sveikatos priežiūra 
susijusių prekių įsigijimo išlaidų 
kompensaciją iš privalomojo socialinio 
draudimo sistemos, kuriai jie priklauso,
pripažinta keliuose Teisingumo Teismo 
sprendimuose. Teisingumo Teismas 
nusprendė, kad Sutarties nuostatos dėl 
laisvės teikti paslaugas ir prekes apima 
laisvę pacientams tikslingai gauti 
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valstybę narę, kad jiems būtų suteiktos 
medicinos paslaugos toje šalyje. Ta pati 
nuostata taikoma ir sveikatos priežiūros 
paslaugų gavėjams, norintiems gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas kitoje 
valstybėje narėje kitomis priemonėmis, 
pavyzdžiui, pasinaudojant e. sveikatos 
paslaugomis. Nors Bendrijos teisė neatima 
iš valstybių narių įgaliojimų organizuoti 
savo sveikatos priežiūros ir socialinės 
apsaugos sistemų, valstybės narės turi 
naudotis savo įgaliojimais laikydamosi 
Bendrijos teisės, visų pirma Sutarties 
nuostatų dėl laisvės teikti paslaugas. Šios 
nuostatos draudžia valstybėms narėms 
įvesti ar palaikyti nepagrįstus tokios laisvės
apribojimus sveikatos priežiūros 
sektoriuje.

sveikatos priežiūros paslaugas ir tikslingai 
įsigyti su sveikatos priežiūra susijusių 
prekių kitoje valstybėje narėje. Ta pati 
nuostata taikoma ir sveikatos priežiūros 
paslaugų gavėjams, norintiems gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas
pasinaudojant tokiomis priemonėmis kaip 
telemedicinos paslaugos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurios socialinės apsaugos 
sistemai pacientas priklauso. Nors 
Bendrijos teisė neatima iš valstybių narių 
įgaliojimų organizuoti savo sveikatos 
priežiūros ir socialinės apsaugos sistemų, 
valstybės narės turi naudotis savo 
įgaliojimais laikydamosi Bendrijos teisės, 
visų pirma Sutarties nuostatų dėl laisvės 
teikti paslaugas ir prekes. Šios nuostatos 
draudžia valstybėms narėms įvesti ar 
palaikyti nepagrįstus tokių laisvių
apribojimus.

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis apima ne tik paslaugas, bet ir prekių įsigijimą, kai sveikatos 
priežiūros paslaugos teikiamos kitose valstybėse narėse. Padarius šį pakeitimą 
konstatuojamosios dalies formuluotė tampa aiškesnė.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Yra tikslinga reikalauti, kad ir 
pacientai, kurie vyksta gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų į kitą valstybę narę
tomis aplinkybėmis, kai nėra taikoma 
Reglamentu (EB) Nr. 1408/71 nustatyta 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
sistema, turėtų galimybę pasinaudoti laisvo 
paslaugų judėjimo principais pagal Sutartį 
ir šios direktyvos nuostatomis. Pacientams 
taip pat turėtų būti garantuojamas šių 
sveikatos priežiūros išlaidų padengimas 
bent jau tokiu lygiu, kokiu tų pačių ar 

(21) Yra tikslinga reikalauti, kad ir 
pacientai, kurie vyksta gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų į kitą valstybę narę 
tomis aplinkybėmis, kai nėra taikoma 
Reglamentu (EB) Nr. 1408/71 nustatyta 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
sistema, turėtų galimybę pasinaudoti laisvo 
paslaugų ir prekių judėjimo principais 
pagal Sutartį ir šios direktyvos 
nuostatomis. Pacientams taip pat turėtų 
būti garantuojamas šių sveikatos priežiūros 
ir prekių išlaidų padengimas bent jau tokiu 
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panašių sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidos būtų padengtos, jeigu tos 
paslaugos būtų buvusios suteiktos šalių, 
kuriose jie apdrausti, teritorijoje. Tokia 
nuostata visiškai atitinka valstybių narių 
atsakomybę nustatyti, kokiu mastu jų 
piliečiams padengiamos išlaidos ligos 
atveju, ir leidžia išvengti reikšmingo 
poveikio jų nacionalinių sveikatos sistemų 
finansavimui. Tačiau valstybės narės gali 
nacionaliniuose teisės aktuose numatyti 
gydymo išlaidų kompensavimą pagal tos 
valstybės narės, kurioje pacientas buvo 
gydomas, galiojančius tarifus, jeigu tai bus 
naudingiau pacientui. Taip gali būti visų 
pirma tuo atveju, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos suteikiamos per Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kaip nurodyta 
šios direktyvos 15 straipsnyje.

lygiu, kokiu tų pačių ar panašių sveikatos 
priežiūros paslaugų ar prekių išlaidos būtų 
padengtos, jeigu tos paslaugos būtų 
buvusios suteiktos ar įsigytos šalių, kuriose 
jie apdrausti, teritorijoje. Tokia nuostata 
visiškai atitinka valstybių narių 
atsakomybę nustatyti, kokiu mastu jų 
piliečiams padengiamos išlaidos ligos 
atveju, ir leidžia išvengti reikšmingo 
poveikio jų nacionalinių sveikatos sistemų 
finansavimui. Tačiau valstybės narės gali 
nacionaliniuose teisės aktuose numatyti 
gydymo išlaidų kompensavimą pagal tos 
valstybės narės, kurioje pacientas buvo 
gydomas, galiojančius tarifus, jeigu tai bus 
naudingiau pacientui. Taip gali būti visų 
pirma tuo atveju, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos suteikiamos per Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kaip nurodyta 
šios direktyvos 15 straipsnyje.

Pagrindimas

Direktyva taikoma ne tik paslaugoms, bet ir prekių įsigijimui, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos teikiamos kitose valstybėse narėse. Padarius šį pakeitimą konstatuojamosios dalies 
formuluotė tampa aiškesnė.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Visais atvejais pacientas neturėtų 
siekti finansinės naudos iš kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų, o išlaidų padengimas turėtų 
apsiriboti faktinėmis gautų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidomis.

(24) Visais atvejais pacientas neturėtų 
siekti finansinės naudos iš kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų ar įsigytų prekių. Taigi išlaidų 
padengimas turėtų apsiriboti faktinėmis 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidomis.

Pagrindimas

Direktyva taikoma ne tik paslaugoms, bet ir prekių įsigijimui, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos teikiamos kitose valstybėse narėse. Padarius šį pakeitimą konstatuojamosios dalies 
formuluotė tampa aiškesnė.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Direktyva taikoma ne tik paslaugoms, bet ir prekių įsigijimui, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos teikiamos kitose valstybėse narėse. Padarius šį pakeitimą konstatuojamosios dalies 
formuluotė tampa aiškesnė.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Siekiant teisinio aiškumo ir dėl praktinių sumetimų, susijusių su vaistų teikimu, šioje 
direktyvoje neturėtų būti pažeidžiamas Direktyvos 2001/83/EB 6 straipsnyje nustatytas 
principas, kad rinkai galima pateikti tik vaistus, kurie yra registruoti toje valstybėje narėje.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Bet kurios sveikatos priežiūros 
paslaugos, kurios nėra priskiriamos 
stacionariajai sveikatos priežiūrai pagal 
šios direktyvos nuostatas, turėtų būti 
laikomos nestacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Atsižvelgiant į 
Teisingumo Teismo praktiką dėl laisvo 
paslaugų judėjimo yra tikslinga nenustatyti 
reikalavimo dėl bet kokio išankstinio 
leidimo dėl kitoje valstybėje narėje suteiktų 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidų kompensavimo iš 
valstybės narės, kurioje asmuo yra 
apdraustas, valstybinės socialinės apsaugos 
sistemos lėšų. Jeigu tokių sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidos 
kompensuojamos neviršijant pagal 
valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, sveikatos draudimo sistemą 
garantuojamo draudimo dydžio, 
išankstinio leidimo reikalavimo 
nebuvimas neturėtų pažeisti finansinės 
socialinės apsaugos sistemų pusiausvyros.

(29) Bet kurios sveikatos priežiūros 
paslaugos, kurios nėra priskiriamos 
stacionariajai sveikatos priežiūrai pagal 
šios direktyvos nuostatas ir valstybės 
narės, kurioje apdraustas pacientas, teisės 
aktus, turėtų būti laikomos 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugomis. Atsižvelgiant į Teisingumo 
Teismo praktiką dėl laisvo paslaugų 
judėjimo yra tikslinga nenustatyti 
reikalavimo dėl bet kokio išankstinio 
leidimo dėl kitoje valstybėje narėje suteiktų 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidų kompensavimo iš 
valstybės narės, kurioje asmuo yra 
apdraustas, valstybinės socialinės apsaugos 
sistemos lėšų. Nestacionariosios sveikatos 
priežiūrai skirta išankstinės deklaracijos 
sistema užtikrintų, kad prieš išvykdami 
pacientai gaus visą reikalingą 
informaciją. Tačiau dėl šios sistemos 
neturėtų kilti abejonių dėl privalomų 
išankstinių leidimų nestacionariajai 
sveikatos priežiūrai.

Pagrindimas

Valstybė narė, kurioje apdraustas pacientas, kartu su stacionariajai ir specializuotai 
priežiūrai skirta išankstinių leidimų sistema tai pat gali įgyvendinti išankstinės deklaracijos 
sistemą. Taikant šią procedūrą valstybė narė, kurioje apdraustas pacientas, negali atsisakyti
kompensuoti išlaidas. Tokiu būdu tiesiog siekiama užtikrinti, kad prieš išvykdamas pacientas 
gaus visą būtiną informaciją.    
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a) Jei atsisakoma suteikti išankstinį 
leidimą, tai turi būti atliekama sąžiningai 
ir skaidriai. Pacientas turi būti iš anksto 
supažindinamas su valstybės narės 
nustatytomis išankstinių leidimų išdavimo 
taisyklėmis. Suteikti išankstinį leidimą 
turi būti atsisakoma tik būtinais atvejais ir 
atsisakymas suteikti leidimą turi būti 
proporcingas išankstinių leidimų sistemos 
įgyvendinimo tikslui pasiekti.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Valstybės narės turėtų nuspręsti dėl 
tokių nacionalinių kontaktinių centrų 
formos ir skaičiaus. Nacionaliniai 
kontaktiniai centrai gali būti inkorporuoti 
ir į esamų informacinių centrų struktūrą 
arba būti steigiami jų veiklos pagrindu, 
jeigu bus aiškiai nurodyta, kad 
informaciniai centrai yra ir nacionaliniai 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų kontaktiniai centrai.
Nacionaliniai kontaktiniai centrai turėtų 
turėti tinkamas patalpas informacijai apie 
pagrindinius kitose valstybėse narėse 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
aspektus teikti ir prireikus teikti 
pacientams praktinei pagalbai. Komisija 
turėtų dirbti kartu su valstybėmis narėmis 
siekdama pagerinti bendradarbiavimą, 
susijusį su nacionaliniais kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 

(36) Valstybės narės turėtų nuspręsti dėl 
tokių nacionalinių kontaktinių centrų 
formos ir skaičiaus. Nacionaliniai 
kontaktiniai centrai gali būti inkorporuoti ir 
į esamų informacinių centrų struktūrą arba 
būti steigiami jų veiklos pagrindu, jeigu 
bus aiškiai nurodyta, kad informaciniai 
centrai yra ir nacionaliniai kitose 
valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų kontaktiniai centrai.
Nacionaliniai kontaktiniai centrai turėtų 
turėti tinkamas patalpas informacijai apie 
pagrindinius kitose valstybėse narėse 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
aspektus teikti ir prireikus teikti 
pacientams praktinei pagalbai.
Kontaktiniai centrai neturėtų asmenims 
teikti teisinės konsultacijos. Komisija 
turėtų dirbti kartu su valstybėmis narėmis 
siekdama pagerinti bendradarbiavimą, 
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paslaugų kontaktiniais centrais, įskaitant 
tinkamos informacijos teikimą Bendrijos 
lygiu, pavyzdžiui, panaudojant Europos 
sveikatos portalą. Nacionaliniai 
kontaktiniai centrai neturėtų trukdyti 
valstybėms narėms steigti kitus susijusius 
kontaktinius centrus regionų ar vietos lygiu 
atsižvelgiant į jų sveikatos priežiūros 
sistemos organizavimo ypatumus.

susijusį su nacionaliniais kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kontaktiniais centrais, įskaitant 
tinkamos informacijos teikimą Bendrijos 
lygiu, pavyzdžiui, panaudojant Europos 
sveikatos portalą. Nacionaliniai 
kontaktiniai centrai neturėtų trukdyti 
valstybėms narėms steigti kitus susijusius 
kontaktinius centrus regionų ar vietos lygiu 
atsižvelgiant į jų sveikatos priežiūros 
sistemos organizavimo ypatumus. Taigi šie 
kontaktiniai centrai gali būti įsteigti 
kompetentingose profesinėse 
organizacijose, kurioms valstybė narė 
patikėjo vykdyti šią užduoti, taip pat ir 
administracinėse valdžios įstaigose.

Pagrindimas

Į veiklą įtraukiant atitinkamas profesines organizacijas būtų išvengta pasikartojimo ir 
susijusių išlaidų, kadangi kai kurioms iš šių organizacijų jau žinomos šios informacijos 
teikimo užduotys. Tai taip pat leistų užtikrinti, kad kontaktiniams centrams būtų naudinga 
atitinkamų profesinių organizacijų patirtis. Teisinė konsultacija asmenims viršytų kontaktinių 
centrų kompetenciją ir kiltų abejonių dėl jų patikimumo.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Komisija turėtų stiprinti abipusę 
nacionalinių įstaigų, atsakingų už kokybę, 
savanorišką veiklos licencijavimą, 
kokybės vertinimą ir profesinių asociacijų 
bendradarbiavimą, paramą ir turėtų 
padėti rengti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjų elgesio kodeksą.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
medicinine prasme ir naudoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje.
Reglamentavimo ir administracinių barjerų 
tokiam pripažinimui pašalinimas nereiškia, 
kad nėra būtina kiekvienu atskiru atveju 
gauti tinkamą pacientą gydančio gydytojo 
ir vaistininko sutikimą, jeigu to reikia 
žmonių sveikatos apsaugai ir tai yra būtina 
ir proporcinga priemonė tam tikslui 
pasiekti. Toks medicininis pripažinimas 
neturėtų pažeisti ir valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teisės spręsti tokių 
vaistų įtraukimo į socialinės apsaugos 
sistemos, kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą. Įgyvendinti 
pripažinimo principą padės paciento 
saugos užtikrinimui reikalingų priemonių 
priėmimas ir vengimas neteisingai vartoti 
vaistus ar klaidinti dėl jų vartojimo.

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
medicinine prasme bei farmacijose ir 
naudoti paciento gyvenamoje valstybėje 
narėje. Reglamentavimo ir administracinių 
barjerų tokiam pripažinimui pašalinimas 
nereiškia, kad nėra būtina kiekvienu atskiru 
atveju gauti tinkamą pacientą gydančio 
gydytojo ir vaistininko sutikimą, jeigu to 
reikia žmonių sveikatos apsaugai ir tai yra 
būtina ir proporcinga priemonė tam tikslui 
pasiekti. Toks medicininis pripažinimas 
neturėtų pažeisti ir valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teisės spręsti tokių 
vaistų įtraukimo į socialinės apsaugos 
sistemos, kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą ir nacionalinių 
įkainių bei mokėjimo taisyklių galiojimo.
Įgyvendinti pripažinimo principą padės 
paciento saugos užtikrinimui reikalingų 
priemonių priėmimas ir vengimas 
neteisingai vartoti vaistus ar klaidinti dėl jų 
vartojimo.

Pagrindimas

Receptų pripažinimas – tai medicininių produktų, kuriuos parduoda farmacininkai, 
pripažinimas, o ne tik recepto medicininis pripažinimas.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Europos Komisija turėtų parengti 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
bendros ES gairių nustatymo sistemos 
galimybių studiją

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Europos pavyzdinių centrų tinklai 
turėtų teikti sveikatos priežiūros paslaugas 
visiems pacientams, kuriems gydyti 
atsižvelgiant į jų būklę reikia sutelkti itin 
daug išteklių ar žinių, siekdami suteikti 
prieinamas, kokybiškas ir ekonomiškai 
efektyvias sveikatos priežiūros paslaugas ir 
kartu galėtų būti medicinos mokymo ir 
mokslinių tyrimų, informacijos sklaidos ir 
vertinimo centrai. Reikėtų nustatyti 
Europos pavyzdinių centrų tinklų 
identifikavimo ir plėtojimo tvarką siekiant 
organizuoti Europos lygiu vienodai 
prieinamą visiems pacientams bei 
sveikatos priežiūros specialistams 
konkrečios medicinos srities aukšto lygio 
bendros ekspertizės sistemą.

(40) Europos pavyzdinių centrų tinklai 
turėtų teikti sveikatos priežiūros paslaugas 
visiems pacientams, kuriems gydyti 
atsižvelgiant į jų būklę reikia sutelkti itin 
daug išteklių ar žinių, siekdami suteikti 
prieinamas, kokybiškas ir ekonomiškai 
efektyvias sveikatos priežiūros paslaugas ir 
kartu galėtų būti medicinos mokymo ir 
mokslinių tyrimų, informacijos sklaidos ir 
vertinimo centrai. Reikėtų nustatyti 
Europos pavyzdinių centrų tinklų 
identifikavimo ir plėtojimo tvarką siekiant 
organizuoti Europos lygiu vienodai 
prieinamą visiems pacientams bei 
sveikatos priežiūros specialistams 
konkrečios medicinos srities aukšto lygio 
bendros ekspertizės sistemą.  Pagal 34 
konstatuojamąją dalį sujungus pavyzdinių 
centrų tinklų institucinę sistemą su 
centriniais kontaktiniais centrais 
valstybėse narėse būtų galima pasiekti 
didelę mąsto ekonomiją.

Pagrindimas

Pacientams būtų galima pasiekti dvejopą naudą sujungus valstybių narių sveikatos priežiūros 
kontaktinių centrų koordinavimo infrastruktūrą su pavyzdinių centrų tinklų įstaiga kiekvienoje 
valstybėje narėje.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Be to, šis bendradarbiavimas turi būti 
pagrįstas tvirtais gero valdymo principais, 
tai yra, procedūrų, kurios tenkintų 
pacientų poreikius, pasirinkimą ir 
lūkesčius, skaidrumu, atvirumu, kitų šalių 
dalyvavimu, objektyvumu ir sąžiningumu.  
Komisija turėtų užtikrinti, kad prie šio 
tinklo gali prisijungti tik tos sveikatos 
srities technologijų vertinimo įstaigos, 
kurios vadovaujasi šiais principais

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros sistemos ir sveikatos srities technologijų vertinimo įstaigos turi būti 
atviros ir kitiems.  Siekiant geriau įvertinti teikiamą naudą, išlaidas ir riziką vertinant turi 
būti atsižvelgiama į pacientų nuomonę, patirtį ir žinias.  Taip pat turėtų būti įtraukti 
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gydytojai, sveikatos priežiūros specialistai, mokslininkai ir pramonės atstovai.  Sveikatos 
srities technologijų vertinimo įstaigoms atliekant vertinimą turi būti atstovaujama susijusioms 
šalims. Šis pakeitimas susijęs su 17 straipsniu.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šia direktyva nustatomi ES piliečių 
prieigos prie saugių, kokybiškų ir 
veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų 
vienodomis sąlygomis bendrieji principai 
ir sukuriamos valstybių narių 
bendradarbiavimo sveikatos priežiūros 
srityje sistemos, atsižvelgiant į nacionalinę 
atsakomybę už sveikatos paslaugų 
organizavimą ir teikimą. Be to, 
pagerinamas piliečių teisinis aiškumas dėl 
sveikatos apsaugos paslaugų, suteiktų
kitoje valstybėje narėje, išlaidų 
kompensavimo.

Pagrindimas

Šis pasiūlymas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas pacientų judumui, galėtų būti 
laikomas naudingesniu tam tikro sluoksnio pacientams (turintiems informacijos, didelę 
perkamąją galią ir mokantiems kalbų), tačiau jie – mažuma. 

Pasiūlyme būtų siekiama ne tik spręsti pacientų judumo problemą (kuri aktuali tik mažumai), 
bet ir gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir saugumą bei skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir taip teikti naudą visiems piliečiams. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
kuri teikiama kitoje valstybėje narėje, nei 
ta, kurioje pacientas gyvena ar yra 
apdraustas, nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama, nei 
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to, ar ji vieša, ar privati

Šia direktyva siekiama padidini prieigą 
prie kitose valstybėse narėse teikiamos 
sveikatos priežiūros.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias turi 
būti išduotas leidimas vykti į kitą valstybę narę 
atitinkamai gydytis, kaip nustatyta Reglamento 
(EB) Nr. 1408/71 22 straipsnyje, taikomos to 
reglamento nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 
9 straipsnių nuostatos netaikomos. Ir atvirkščiai 
– jeigu apdraustasis nori pasinaudoti sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 6, 7, 
8 ir 9 straipsniai, o Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1408/71 22 straipsnis netaikomas. Tačiau jeigu 
vykdomos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo išdavimo 
sąlygos, leidimas išduodamas ir išmokos 
mokamos laikantis to reglamento nuostatų.
Tokiu atveju šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsniai netaikomi.

2.  Vadovaujantis Europos Sąjungos 
Teisingumo Tesimo praktika, jeigu 
vykdomos sąlygos, pagal kurias turi būti 
išduotas leidimas vykti į kitą valstybę narę 
atitinkamai gydytis, kaip nustatyta 
Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 straipsnis 
netaikomas. Tačiau jeigu vykdomos 
Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 
2 dalyje išdėstytos leidimo išdavimo 
sąlygos, leidimas išduodamas ir išmokos 
mokamos laikantis to reglamento nuostatų.
Tokiu atveju šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsniai netaikomi.

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nustatyti, kad, jei Reglamentas Nr. 1408/71 (Direktyva 883/2004)prieštarauja 
Teisingumo Teismo teisminei praktikai, tuomet taikoma pastarojo teisminė praktika.  Visos 
direktyvos, susijusios su sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimu ir sąlygomis, 
medicinos prekių leidimais ir kontrole, asmens duomenų apsauga, ir kitos direktyvos turi 
viršenybe prieš šią direktyvą, jei jų nuostatos neprieštarauja Teisingumo Teismo teisminei 
praktikai, kaip nustatyta 2 dalyje.
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslaugos arba prekės, įskaitant 
medicinos arba farmacines paslaugas ir 
medicinos produktus ar prietaisus, 
teikiamos arba išrašytos sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip jos 
organizuotos, vykdomos ir finansuojamos 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar jos viešos, 
ar privačios.

Pagrindimas

Medicinos produktų pasiūlai taikomi laisvo prekių judėjimo principai Farmacininkai ne tik 
platina prekes, bet ir konsultuoja pacientus. Be to, jų teikiamos medicinos prekės yra dalis 
gydytojų atliekamos terapijos, taigi tai yra svarbi sveikatos priežiūros sudėtinė dalis. Todėl į 
šios direktyvos taikymo sritį turi įeiti jų veikla.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) „sveikatos duomenys“ – tai visa 
informacija, kuri susijusi su fizine ar 
psichine asmens sveikata, arba kuri 
susijusi su asmeniui teikiamomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis, kuri 
gali apimti: (a) asmens registraciją 
sveikatos priežiūros paslaugoms gauti; (b) 
informaciją apie apmokėjimą ar asmens 
teisė į sveikatos priežiūrą;  c) asmens 
numeris, simbolis ar žymė, pagal kurią 
būtų galima nustatyti asmens tapatybę 
sveikatos tikslais; d) visa informacija apie 
asmenį, kuri buvo surinkta teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas asmeniui;
e) informacija, gauta atliekant kūno 
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dalies ar medžiagos tyrimus; f) asmeniui 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio 
paslaugų teikėjo tapatybė;

Pagrindimas

Kaip rekomenduojama EDPP nuomonėje, sveikatos duomenų apibrėžimas turi būti kuo 
platesnis. Tai ISO 27799 apibrėžimas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos 
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms;

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos 
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms; arba 
asmuo, teisėtai vykdantis sveikatos 
priežiūros veiklą toje valstybėje narėje, 
kurioje atliekamas gydymas;

Pagrindimas
Pakeitimas atitinka direktyvos taikymo sritį (sveikatos priežiūros paslaugos ir prekės).

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) „valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

(h) valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurios 
socialinės apsaugos sistemai pacientas 
priklauso pagal Reglamente (EEB) 
Nr. 1408/71 išdėstytas koordinavimo 
taisykles;
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) „valstybė narė, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos“ – valstybė 
narė, kurios teritorijoje faktiškai teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos pacientams 
iš kitų valstybių narių;

(i) „valstybė narė, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos“ – valstybė 
narė, kurios teritorijoje arba iš kurios 
teritorijos faktiškai teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos pacientams iš kitų 
valstybių narių;

Pagrindimas

– Termino „valstybė narė, kurioje teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos“ apibrėžtis. Į šio 
termino apibrėžtį įtraukiant žodžių junginį „arba iš kurios teritorijos“ siekiama paaiškinti, 
kad telemedicina taip pat įtraukiama į šią apibrėžtį.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) „medicinos prietaisas“ – medicinos 
prietaisas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje Nr. 93/42/EEB, 
Direktyvoje Nr. 90/385/EEB arba 
Direktyvoje Nr. 98/7/EB.

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros prekių (pvz., medicinos prietaisų) pirkimas buvo nagrinėjamas Decker 
byloje (byloje nagrinėtas prietaisas – akiniai), taigi taip pat turėtų būti įtrauktas į direktyvą, 
kurioje bandoma kodifikuoti sprendimus, priimtus Kohll ir Decker bylose.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio i b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ib) „sveikatos priežiūros prekės“ –
prekės, naudojamos asmens sveikatai 
apsaugoti arba pagerinti, pavyzdžiui, 
medicinos prietaisai ir vaistai.

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros prekių (pvz., medicinos prietaisų) pirkimas buvo nagrinėjamas Decker 
byloje (byloje nagrinėtas prietaisas – akiniai), taigi taip pat turėtų būti įtrauktas į direktyvą, 
kurioje bandoma kodifikuoti sprendimus, priimtus Kohll ir Decker bylose.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybių narių valdžios institucijų 
atsakomybės sritys

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

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

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

(a) būtų numatyti metodai, kuriais 
suteikiamas nuolatinis sveikatos 
priežiūros specialistų aukšto lygio 
švietimas ir lavinimas, ir kurie skirti 
užtikrinti, kad sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai galėtų laikytis tokių 
standartų, atsižvelgiant į tarptautinį 
medicinos mokslą ir į bendrai pripažintą 
gerąją medicinos patirtį;
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) sveikatos priežiūros paslaugos, 
minimos 1 dalyje yra teikiamos atitinkant 
kokybės ir saugumo standartus bei gaires, 
nustatytas valstybėje narėje, kurioje 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, 
užtikrinant, kad:

(i) pacientams ir sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių 
suteikiama informacija apie tokius 
standartus ir gaires, įskaitant nuostatas 
dėl priežiūros, inter alia, pasiteikiant ir 
elektronines priemones;
(ii) pacientams ir sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių 
suteikiama informacija apie prieinamas 
sveikatos priežiūros paslaugas, vidutines 
arba, jei taikoma, privalomas teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų kainas, 
taisykles, reglamentuojančias jų 
draudimo apsaugą ar kitokius asmeninės 
arba kolektyvinės apsaugos būdus 
profesinės atsakomybės atžvilgiu; 

Pagrindimas

11 straipsnio nuostatos įtraukiamos į 5 straipsnį, nes jose nagrinėjamas tas pats klausimas.
Galima apsvarstyti 11 straipsnio panaikinimą.

Dėl subsidiarumo ir proporcingumo priežasčių, kokybės ir saugumo standartų nustatymas 
laikomas  išskirtinai taikomos teisės klausimu.

Pacientai ir paslaugų teikėjai turi būti informuoti apie valstybės narės kokybės ir saugumo 
standartus. Tačiau, norint pacientams sudaryti sąlygas pasirinkimui, jie privalo būti 
informuojami apie galimybes pasirinkti gydymą.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
pateiktų visą svarbią informaciją, kad 
pacientai galėtų pasirinkti paslaugas ja 
remdamiesi, visų pirma, informaciją apie 
galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis, teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kainas ir rezultatus, apie jų 
draudimo apsaugą ar kitokius asmeninės 
arba kolektyvinės apsaugos būdus 
profesinės atsakomybės atžvilgiu;

(c) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
pateiktų visą svarbią informaciją, kad 
pacientai galėtų pasirinkti paslaugas ja 
remdamiesi, visų pirma, informaciją apie 
gydymo pasirinkimo galimybes, galimybes 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis, teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kainas, kokybės sertifikatus ir 
suteiktų paslaugų būdingą riziką, apie jų 
draudimo apsaugą ar kitokius asmeninės 
arba kolektyvinės apsaugos būdus 
profesinės atsakomybės atžvilgiu;

Pagrindimas

Norint pacientams sudaryti sąlygas pasirinkimui, jie privalo būti informuojami apie 
galimybes pasirenkant gydymą.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) pacientai turėtų galimybę pateikti 
skundą, ir būtų užtikrinti teisės gynimo 
būdai bei kompensacijos, jeigu jiems 
naudojantis sveikatos priežiūros 
paslaugomis padaryta žala;

Išbraukta.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) profesinės atsakomybės draudimo 
sistemos atitiktų rizikos pobūdį ir dydį arba 
suteiktų garantiją ar panašų susitarimą, 
atitinkančius jų paskirtį arba iš esmės jam 
prilygstančius ir atitinkančius jų teritorijoje 

(e) profesinės atsakomybės draudimo 
sistemos atitiktų rizikos pobūdį ir dydį arba 
suteiktų garantiją ar panašų susitarimą, 
atitinkančius jų paskirtį arba iš esmės jam 
prilygstančius ir atitinkančius visų 
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teikiamo gydymo rizikos pobūdį ir dydį; valstybių narių teritorijoje teikiamo 
gydymo rizikos pobūdį ir dydį;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio pavadinimas ir 1 dalies f ir g punktai bei 1a dalis ir 1b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) pagrindinė teisė į privatumą tvarkant 
asmens duomenis būtų apsaugota pagal 
nacionalines priemones, įgyvendinančias 
Bendrijos nuostatas dėl asmens duomenų 
apsaugos, visų pirma − Direktyvas 
95/46/EB ir 2002/58/EB;

(f) būtų numatyta teisė į priežiūros 
tęstinumą ir būtų perduoti su pacientu 
susiję atitinkami medicininiai duomenys. 
Atsižvelgiant į tai, pagrindinė teisė į 
privatumą tvarkant asmens duomenis turi 
būti apsaugota pagal nacionalines 
priemones, įgyvendinančias Bendrijos 
nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos, 
visų pirma − Direktyvas 95/46/EB ir 
2002/58/EB;

(g) pacientai iš kitų valstybių narių 
traktuojami vienodai su valstybės narės, 
kurioje teikiama sveikatos priežiūros 
paslauga, gyventojais, įskaitant apsaugą 
nuo diskriminavimo pagal galiojančius 
Bendrijos ir nacionalinius valstybės narės, 
kurioje teikiama sveikatos priežiūros 
paslauga, teisės aktus.

(g) pacientai iš kitų valstybių narių 
traktuojami vienodai su valstybės narės, 
kurioje teikiama sveikatos priežiūros 
paslauga, gyventojais, įskaitant apsaugą 
nuo diskriminavimo pagal galiojančius 
Bendrijos ir nacionalinius valstybės narės, 
kurioje teikiama sveikatos priežiūros 
paslauga, teisės aktus;

(ga) sistemingai ir nuolat būtų dedamos 
pastangos ir užtikrinama, kad šie 
standartai yra tobulinami vadovaujantis 
Tarybos išvadomis dėl Europos Sąjungos 
sveikatos sistemų bendrų vertybių ir 
principų bei atsižvelgiant į tarptautinę 
medicinos mokslo pažangą, į visuotinai 
pripažįstamą pažangiąją patirtį ir į naujas 
sveikatos priežiūros technologijas;
(gb) valstybės narės, kuriose suteikiamos 
gydymo paslaugos, reguliariai tikrinyų 
galimybę naudotis sveikatos priežiūros 
sistema, jos kokybę ir finansinę padėtį 
remdamosi duomenimis, surinktais pagal 
18 straipsnį; jos reguliariai imasi 
atitinkamų priemonių, kad išlaikytų 
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atitinkamą visuomenės sveikatos lygmenį 
ir savo socialinės apsaugos sistemų 
finansinį gyvybingumą;
gc) pagal šią direktyvą sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų nebus 
reikalaujama atlikti planuoto gydymo ar 
pakenkiant kitiems pacientams, kuriems 
reikalingos panašios sveikatos priežiūros 
paslaugos, skirti pirmenybę kitų valstybių 
narių pacientams;
(gd) bus išsaugota teisė į rašytinius arba 
elektroninio pavidalo medicininius įrašus, 
kurie reikalingi priežiūros paslaugų 
tęstinumui;
(ge) apskaičiuojant išlaidas už sveikatos 
rūpybos paslaugas suteiktas pacientams iš 
kitų valstybių narių, bus vadovaujamasi 
vidutine faktine kaina, taikoma 
pacientams arba jų sveikatos draudimo 
bendrovėms valstybės narės, kurioje 
gydymas atliekamas, teritorijoje;
1a. Siekdama užtikrinti kuo didesnį 
pacientų saugumą, valstybė narė, kurioje 
apdraustas pacientas, ir valstybė narė, 
kurioje atliekamas gydymas, užtikrina, 
kad:
(a) pacientai turėtų galimybę pateikti 
skundą, ypač Europos Ombudsmenui, 
kuris tirs pacientų skundus dėl išankstinių
leidimų, gydymo kokybės ir apmokėjimo ir 
jiems būtų užtikrinti teisės gynimo būdai 
ir teisė gauti kompensaciją, jeigu jiems 
naudojantis sveikatos priežiūros 
paslaugomis padaryta žala;
(b) valstybė narė, kurioje atliekamas 
gydymas, viešai skelbtų kokybės ir 
saugumo standartus visiems piliečiams 
aiškiai suprantama kalba ir lengvai 
prieinamu formatu;
(c) būtų numatyta teisė į priežiūros 
tęstinumą ir būtų perduoti su pacientu 
susiję atitinkami medicininiai duomenys, 
vadovaujantis 1 dalies e punkto 
nuostatomis ir pagal 13 straipsnį, ir 
pacientai, kuriems atliktas  gydymas turi 
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teisę gauti visus rašytinius arba 
elektroninio pavidalo tokio gydymo arba 
konsultacijų medicininius įrašus, kurie 
reikalingi gydymui tęsti.
(d) jei pasinaudojus sveikatos priežiūros 
paslaugomis užsienyje kiltų komplikacijos 
arba būtų reikalinga ypatinga tolesnė 
medicininė priežiūra, valstybė narė, 
kurioje apdraustas pacientas, užtikrina, 
kad teikiamos tokios pačios sveikatos 
priežiūros paslaugos, kokios buvo 
teikiamos tos šalies teritorijoje;
(e) Jos nedelsdamos savo iniciatyva 
praneša viena kitai apie sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjus arba 
sveikatos priežiūros specialistus, kai jiems 
taikomi reguliavimo veiksmai dėl jų 
registravimo arba jų teisės teikti 
paslaugas;
1b. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 
2 dalyje nurodytos tvarkos, priima 
priemones, reikalingas norint 
nacionaliniu lygmeniu pasiekti bendrą 
sveikatos duomenų apsaugos lygį, 
atkreipiant dėmesį į galiojančius 
techninius standartus šioje srityje.
* OL L 146, 2006 6 22, p. 1.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jeigu būtina supaprastinti sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 
teikimą, Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, parengia pasiūlymus, 
kurių pagrindas – aukštas sveikatos 
apsaugos lygis, skirtas padėti įgyvendinti 
1 dalies nuostatas. Šios gairės padės 
valstybėms narėms aiškiai apibrėžti jų 
teritorijoje teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės ir saugos kriterijus.
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Pagrindimas

Komisija atsakinga tik už sveikatos priežiūros paslaugų kitoje valstybėje teikimą. Gairių 
nustatymas būtų akivaizdus kėsinimasis į valstybių narių atsakomybę, susijusią su sveikatos 
priežiūros sistema. Pagal subsidiarumo principą valstybės narės yra atsakingos už savo 
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitoje valstybėje narėje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos

Kitoje valstybėje narėje arba kitos 
valstybės narės teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jeigu taikomos šios direktyvos 
nuostatos, ypač 7, 8 ir 9 straipsniai, 
valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, 
užtikrina, kad apdraustajam, vykstančiam į 
kitą valstybę narę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų arba norinčiam iš kitos 
valstybės narės gauti jos teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų, tačiau 
neketinančiam fiziškai apsilankyti toje 
valstybėje narėje arba norinčiam pirkti su 
ten teikiamomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis susijusių prekių nekliudoma
gauti šių sveikatos priežiūros paslaugų 
arba įsigyti šių prekių, jeigu aptariamas 
gydymas arba prekės kompensuojami
pagal valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, teisės aktus. Valstybė narė, 
kurioje pacientas apdraustas, kompensuoja 
visas apdraustojo išlaidas, kurios būtų 
kompensuojamos iš jo šalies įstatymų 
nustatytos socialinės apsaugos sistemos 
lėšų, jeigu tokios ar panašios sveikatos 
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paslaugų išlaidos yra kompensuojamos, 
nepaisant to, kur tos paslaugos teikiamos.

priežiūros paslaugos būtų suteiktos arba 
tokios pačios ar panašios prekės būtų 
įsigytos tos šalies teritorijoje. Pagal šią 
direktyvą valstybėms narėms 
neužkertamas kelias patvirtinti dar 
palankesnes taisykles, pavyzdžiui, kad 
sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudos 
būtų kompensuojamos valstybės narės, 
kurioje suteiktos sveikatos priežiūros 
paslaugos arba įsigytos prekės, taikoma 
(didesne) dalimi. Taip gali būti visų pirma 
tuo atveju, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos suteikiamos per Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kaip nurodyta 
šios direktyvos 15 straipsnyje. Bet kuriuo 
atveju valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, sprendžia, kokios sveikatos 
priežiūros paslaugų ir prekių išlaidos yra 
kompensuojamos, nepaisant to, kur tos 
paslaugos teikiamos ar įsigyjamos prekės.

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme nustatyta tik tai, kaip valstybės narės gali apriboti išvykstančių pacientų 
srautą. Reikia numatyti būdų, kuriais būtų užtikrinama, jog vyktų ir atvirkštinis reiškinys, t. y., 
kad būtų ribojamas atvykstančių pacientų srautas. Išvykstančių ir atvykstančių pacientų 
srautai gali kelti grėsmę socialinės apsaugos sistemų finansiniam stabilumui ir (arba) 
sveikatos priežiūros sistemos pajėgumams ir prieigai prie jos.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, socialinės apsaugos sistema
kompensuoja arba padengia kitoje 
valstybėje narėje suteiktų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidas laikydamasi 
šios direktyvos nuostatų taip, kaip būtų 
kompensuojamos valstybėje narėje, kurioje 
asmuo yra apdraustas, suteiktų tokių pačių 
ar panašių sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidos, neviršijant faktinių sveikatos 
priežiūros paslaugų, kuriomis pasinaudota, 
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išlaidų. Tam tikrai atvejais valstybės narės 
gali pasirinkti kompensuoti kitas su 
priežiūra susijusias išlaidas, pavyzdžiui, 
kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, pacientui, norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamas 
sveikatos priežiūros paslaugas, gali 
taikyti tokias pačias sveikatos priežiūros 
paslaugų gavimo ir išlaidų 
kompensavimo sąlygas, tinkamumo 
kriterijus ir reglamentavimo bei 
administracinius formalumus, kokie būtų 
taikomi teikiant tokias pačias ar panašias 
sveikatos priežiūros paslaugas jos 
teritorijoje, jeigu tos sąlygos ir 
formalumai nėra diskriminaciniai ir 
nekliudo laisvam asmenų judėjimui.

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, pacientui, norinčiam gauti
sveikatos priežiūros paslaugų ar įsigyti su 
sveikatos priežiūra susijusių prekių kitoje 
valstybėje narėje, gali taikyti tokias pačias, 
tinkamumo kriterijus ir reglamentavimo 
bei administracinius formalumus, kokie 
būtų taikomi teikiant tokias pačias ar 
panašias sveikatos priežiūros paslaugas
arba įsigyjant tokias pačias prekes jos 
teritorijoje, jeigu tos sąlygos ir formalumai 
nėra diskriminaciniai ir nekliudo teikti 
prekes ir paslaugas.

Pagrindimas

Šiuo atveju svarbus ne laisvas asmenų judėjimas (šis principas nustatytas Reglamente 
Nr. 1408/71). Čia svarbesnė laisvė teikti prekes ir paslaugas.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės turi turėti metodą 
apskaičiuoti išlaidoms, kurios 
apdraustiesiems, pasinaudojusiems 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, turi būti 
kompensuojamos iš įstatymų nustatytos 
socialinio draudimo sistemos lėšų. Šis 

4. Valstybės narės turi turėti metodą 
apskaičiuoti išlaidoms, kurios 
apdraustiesiems, pasinaudojusiems 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, turi būti 
kompensuojamos iš įstatymų nustatytos 
socialinio draudimo sistemos lėšų. Šis 
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metodas turi būti pagrįstas objektyviais, 
nediskriminaciniais ir iš anksto žinomais 
kriterijais, o pagal šį metodą turi būti 
kompensuojama ne mažiau išlaidų, nei 
būtų kompensuojama, jei tokios pačios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teritorijoje.

metodas turi būti pagrįstas objektyviais, 
nediskriminaciniais ir iš anksto žinomais 
kriterijais, o pagal šį metodą turi būti 
kompensuojama ne mažiau išlaidų, nei 
būtų kompensuojama, jei tokios pačios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teritorijoje. Į šias 
išlaidas įtraukiamos ir kelionės išlaidos, 
jei laiku negaunama gydymo paslaugų 
arba jeigu retų ligų atveju, neįmanoma 
gauti gydymo paslaugų tačiau tai 
netaikoma gydymo metodams jei 
valstybėje narėje, kurioje pacientas 
apdraustas, jie oficialiai uždrausti.

Pagrindimas

Jei apdraustas asmuo priverstas vykti gydytis į kitą šalį, nes negali laiku gauti gydymo 
paslaugų ar neįmanoma gauti tam tikrų gydymo paslaugų, o tai ypač aktualu retų ligų atveju, 
kelionės išlaidos priskiriamos valstybė narės, kurioje pacientas apdraustas, sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų kompensuojamoms išlaidoms. Tačiau šios nuostatos netaikomos 
tais atvejais, kai norima gauti sveikatos priežiūros paslaugų, kurias valstybėje narėje, kurioje 
pacientas apdraustas, teikti oficialiai uždrausta.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, nekelia sąlygos gauti išankstinį 
leidimą, kad kompensuotų nestacionariųjų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, 
jeigu tos priežiūros paslaugų išlaidos būtų 
apmokėtos iš tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemos lėšų, tokias paslaugas 
suteikus tos šalies teritorijoje.

Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, nekelia sąlygos gauti išankstinį 
leidimą, kad kompensuotų nestacionariųjų 
sveikatos priežiūros paslaugų arba kitoje 
valstybėje narėje įsigytų prekių, susijusių 
su sveikatos priežiūra, išlaidas, jeigu tos 
priežiūros paslaugų išlaidos būtų 
apmokėtos iš tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemos lėšų, tokias paslaugas 
suteikus arba tokias prekes įsigijus tos 
šalies teritorijoje.

Pagrindimas
Sveikatos priežiūros prekių (pvz., medicinos prietaisų) pirkimas buvo nagrinėjamas Decker 
byloje (byloje nagrinėtas prietaisas – akiniai), taigi turėtų būti įtrauktas į direktyvą, kurioje 
bandoma kodifikuoti sprendimus, priimtus Kohll ir Decker bylose.
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Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stacionarioji sveikatos priežiūra ir 
specializuota sveikatos priežiūra

Stacionarioji sveikatos priežiūra

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Tai, kad sudarant šį specialų sąrašą būtų bendradarbiaudama ir konsultuodamasi su 
kompetentingomis valstybių narių sveikatos priežiūros sistemos institucijomis, atitiktų 
gerosios praktikos principus, nes skiriasi valstybėse narėse paplitę ligos ir jų gydymo būdai.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, gali nustatyti išankstinio 
leidimo stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje, 

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, gali nustatyti išankstinio 
leidimo stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje, 
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išlaidų kompensavimo savo socialinės 
apsaugos lėšomis sistemą, jeigu laikomasi 
šių sąlygų:

išlaidų kompensavimo savo socialinės 
apsaugos lėšomis sistemą, jeigu laikomasi 
šių sąlygų:

(a) sveikatos priežiūra, kai reikalingas 
paciento, kuriam teikiama paslauga, 
pasilikimas bent vienai nakčiai;

(a) sveikatos priežiūra, kuri gali būti 
suteikta tik tada, jei bus naudojamasi 
medicinos infrastruktūra, ir kai įprasta, 
kad pacientas turi likti medicinos 
įstaigoje.

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

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

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

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

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

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

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei pateiktas prašymas gauti išankstinį 
leidimą ir leidimas suteiktas, valstybė 
narė, kurioje pacientas apdraustas, 
užtikrina, kad šis pacientas iš anksto 
turėtų apmokėti tik tas išlaidas, kurias jis 
būtų turėjęs apmokėti, jei priežiūra būtų 
buvusi suteikta pagal jo šalies sveikatos 
apsaugos sistemą. Lėšas kitoms išlaidoms 
apmokėti valstybės narės turėtų tiesiogiai 
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pervesti sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjams.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pacientams, kurie įrašyti į laukiančių, 
kad būtų suteiktos gydymo paslaugos 
valstybėje narėje, kurioje jie apdrausti, 
sąrašą, netaikoma išankstinių leidimų 
sistema, jei laukiant leidimo gali pablogėti 
jų sveikatos būklė arba gydymo 
efektyvumas, arba jei valstybėje narėje, 
kurioje pacientas apdraustas, 
atitinkamam asmeniui aptariamas 
gydymas negali būti suteiktas, išskyrus 
procedūras, kurios oficialiai uždraustos 
pagal valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, teisę.

Pagrindimas

Iš pacientų, kuriems vėluojama suteikti gydymą, neturėtų būti reikalaujama išankstinių 
leidimų.  Jų taip pat neturėtų būti reikalaujama iš pacientų, kurie negali gauti gydymo, nes jie 
nėra valstybėje narėje, kurioje apdrausti.  Tačiau tai neturėtų būti suprantama kaip gydymo, 
kuris oficialiai uždraustas pagal valstybės narės, kurioje pacientas apdraustas, teisę, teikimo 
ir finansavimo palengvinimas.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Pacientams, kurie įrašyti į laukiančių, 
kad būtų suteiktos gydymo paslaugos 
valstybėje narėje, kurioje jie apdrausti, 
sąrašą ir kuriems reikalinga skubi 
sveikatos priežiūra, išankstinių leidimų 
sistema netaikoma.
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Pagrindimas

Pacientai, kurie įrašyti į laukiančių, kad būtų suteiktos gydymo paslaugos jų gyvenamojoje 
šalyje, sąrašą ir kuriems reikalinga skubi sveikatos priežiūra, turėtų turėti teisę bandyti gauti 
gydymą laiku kitoje valstybėse narėje, netaikant jiems išankstinių leidimų sistemos Jiems taip 
pat turėtų būti suteikta teisė į tai, kad kilmės šalis visiškai padengtų jų išlaidas už gydymo 
paslaugas, kurios dažnai yra brangios, tiesiogiai apmokėdama už jas šaliai, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos (pacientams nereikėtų apmokėti iš pradžių).

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Pacientams, sergantiems retomis 
ligomis, išankstinių leidimų sistema 
netaikoma.

Pagrindimas

Kadangi apskritai trūksta žinių ir patirties nacionaliniu lygmeniu, pacientams, kurie serga 
nustatytomis arba nenustatytomis retomis ligomis, turėtų būti suteikiama teisė pasirinkti vietą, 
kur pirkti sveikatos priežiūros paslaugas, netaikant išankstinių leidimų sistemos. Jiems taip 
pat turėtų būti suteikta teisė į tai, kad kilmės šalis visiškai padengtų išlaidas už jų gydymo 
paslaugas, kurios dažnai yra brangios, tiesiogiai apmokėdama jas šaliai, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos (pacientams nereikėtų jų apmokėti iš pradžių), net (ir ypač) 
tuo atveju, jei jiems reikalingas gydymas neteikiamas toje šalyje, kurioje jie apdrausti, nes dėl 
šios priežasties jiems dažnai tenka važiuoti į užsienį.

Pakeitimas 50

Proposal for a directive – amending act
9 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Leidimų suteikimo tvarka grindžiama 
kriterijais, kurie neleidžia 
kompetentingoms institucijoms 
savavališkai ir vien savo nuožiūra 
naudotis vertinimo įgaliojimais.
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Pakeitimas 51

Proposal for a directive – amending act
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei buvo suteiktas išankstinis leidimas, 
valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, sudaro sąlygas, kad visos 
tolesnės paslaugų pirkėjo išlaidos būtų 
apmokėtos tiesiogiai paslaugų teikėjui.

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų sudaryti sąlygas, kad valstybės narės, kurioje pacientas apdraustas, 
draudikas tiesiogiai apmokėtų susidariusias išlaidas valstybės narės, kurioje teikiamas 
gydymas, paslaugų teikėjui.  Tai būtina, kad pacientams nesudarytų sunkumų išankstinio 
mokėjimo išlaidos, kurios gali kliudyti pasinaudoti galimybe gauti gydymą.

Pakeitimas 52

Proposal for a directive – amending act
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Steigiama Europos ombudsmeno 
tarnyba, kuri tirs pacientų skundus dėl 
išankstinių leidimų, gydymo kokybės ir 
apmokėjimo.

Pagrindimas

Pacientai turėtų turėti teisę būti išklausyti ES lygmeniu, jei jie turi skundų svarbiais 
klausimais, kaip antai: dėl išankstinių leidimų, gydymo kokybės ir apmokėjimo.

Pakeitimas 53

Proposal for a directive – amending act
9 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Komisija per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos parengia 
galimybių studiją dėl atsiskaitymų 
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kontoros įsteigimo, siekiant palengvinti 
abipusį išlaidų kompensavimą, remiantis 
šia direktyva, kadangi esama skirtingų 
sveikatos priežiūros sistemų ir valiutų, ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai bei prireikus pateikia pasiūlymą 
dėl teisės akto.

Pagrindimas
Valstybės narės turėtų palengvinti savitarpio išlaidų kompensavimą taip, kad išlaidų 
nustatymas būtų atliekamas kuo objektyviau ir nešališkiau.  Tai galėtų veiksmingai prisidėti 
siekiant šio tikslo.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos
priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse ir apie 
terminus bei sąlygas, kurios būtų taikomos, 
inter alia, kai teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje 
padaroma žala.

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 
priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse ir apie 
terminus bei sąlygas, kurios būtų taikomos, 
inter alia, kai teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje 
padaroma žala. Teikiant ir platinant 
informaciją klientams, į 
bendradarbiavimo su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis procesą 
turėtų būti įtraukiamos pacientų 
organizacijos.

Pagrindimas
Pacientų organizacijos gali būti naudingos ir padėti nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms, tiesiogiai teikiančioms ir platinančioms informaciją klientams.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Kiekvienoje valstybėje narėje bus 
įsteigtas nepriklausomas konsultavimo 
centras, kuris patars pacientams skirtingo 
gydymo valstybėse narėse klausimais.
Pacientai, vadovaudamiesi konsultavimo 
centrų pateikta informacija, nusprendžia, 
koks gydymas jiems priimtinesnis.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis.

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis. Šie nacionaliniai 
kontaktiniai centrai turėtų būti 
veiksmingai ir skaidriai įsteigti.
Informacija apie juos turėtų būti tinkamai 
platinama valstybėse narėse siekiant, kad 
pacientai galėtų lengvai ją gauti.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Sveikatos priežiūros paslaugų kitose 
valstybėse nacionaliniai kontaktiniai 
centrai taip pat gali būti sujungti su 
valstybėse narėse veikiančiais 
informaciniais centrais.
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Pagrindimas

Preambulės 36 konstatuojamojoje dalyje aiškiai teigiama, kad nacionaliniai kontaktiniai 
centrai gali būti sujungti su valstybėse narėse veikiančiomis institucijomis, tai turėtų būti 
aiškiai išdėstyta direktyvos nuostatose. Tai padės įgyvendinant šią direktyvą neužkrauti 
papildomos administracinės naštos valstybėms narėms.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis kompetentingomis nacionalinėmis 
institucijomis ir kitų valstybių narių − visų 
pirma su valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, − 
kontaktiniais centrais bei su Komisija:

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis kompetentingomis nacionalinėmis 
institucijomis, tačiau nepriklausomai nuo 
jų, ir kitų valstybių narių − visų pirma su 
valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, − 
kontaktiniais centrais bei su Komisija:

Pagrindimas

Būtina nustatyti nacionalinių kontaktinių centrų ir kompetentingų nacionalinių institucijų, 
pavyzdžiui, nacionalinių sveikatos paslaugų tarnybų, funkcinį nepriklausomumą, kadangi 
priklausomybė galėtų šias institucijas paskatinti veikti kontaktinius centrus taip, kad jie veiktų 
jų, o ne pacientų gerovei.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikia ir platina informaciją pacientams 
apie jų teises, susijusias su sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitose valstybėse, 
apie kokybės bei saugos garantijas, asmens 
duomenų apsaugą, skundų teikimo bei 
nagrinėjimo tvarką ir žalos, padarytos 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje, atlyginimo būdus 

(a) teikia ir platina informaciją pacientams 
apie jų teises, susijusias su sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitose valstybėse, 
apie kokybės bei saugos garantijas, asmens 
duomenų apsaugą, ar sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai yra viešosios, ar 
privačios įstaigos, procedūrų ir išlaidų 
kompensavimą, skundų teikimo bei 
nagrinėjimo tvarką ir žalos, padarytos 
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ir apie taikomas taisykles bei sąlygas; teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje, atlyginimo būdus 
ir apie taikomas taisykles bei sąlygas;

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) padeda rengti tarptautinę neteisminių 
ginčų, kylančių dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų kitoje valstybėje, sprendimų 
sistemą;

(d) bendradarbiaudamas su ombudsmenu 
padeda rengti tarptautinę neteisminių 
ginčų, kylančių dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų kitoje valstybėje, sprendimų 
sistemą;

Pagrindimas

Ombudsmenas yra nepriklausoma institucija, veikianti kiekvienoje valstybėje narėje, kuri 
nagrinėja viešųjų paslaugų įstaigų konkrečią administracinę praktiką arba neįvykdymą ar 
konkrečius veiksmus, kuriais pažeidžiamos fizinių arba juridinių asmenų teisės arba kenkiama 
jų teisėtiems interesams. Šiuo konkrečiu atveju ombudsmenas galėtų padėti nagrinėjant 
ginčus.

Pakeitimas 61

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) pirminės priežiūros paslaugų teikėjai 
informuoja pacientus apie galimybes 
kreiptis į valstybės narės, kurioje 
apdrausti šie pacientai, nacionalinius 
kontaktinius centrus ir jų veiklą.

Pagrindimas

Dažnai pacientai pirmiausiai susiduria su sveikatos priežiūros įstaigomis pas pirminės 
priežiūros paslaugų teikėjus, pavyzdžiui šeimos gydytojus ir (arba) bendrosios praktikos 
gydytojus.  Taigi siekiant supažindinti pacientus su jų teisėmis į sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse, pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turėtų būti 
įpareigoti nukreipti pacientus į nacionalinius kontaktinius centrus, siekiant suteikti jiems kiek 
galima daugiau informacijos apie gydymo galimybes.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a, 2 b ir 2 c straipsniai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad jų 
įvairios atsakingos įstaigos 
bendradarbiauja siekdamos užtikrinti, kad 
jų pacientams pagal 10 straipsnį teikiama 
informacija yra patikima.
2b. Valstybės narės bendradarbiauja 
siekdamos užtikrinti tolesnę komplikacijų, 
kilusių po užsienyje suteiktų sveikatos 
priežiūros paslaugų,  medicininę priežiūrą 
ir (arba) gydymą. Valstybė narė, kurioje 
suteikiamos gydymo paslaugos, užtikrina, 
kad valstybė narė, kurioje apdraustas 
pacientas ir kuri atsakinga už tolesnę 
medicininę priežiūrą bei gydymą turėtų 
galimybę reikalauti žalos atlyginimo ir 
suteiktų galimybę susipažinti su paciento 
medicininiais dokumentais.

Pagrindimas

5 ir 10 straipsniuose turi būti numatyta pareiga bendradarbiauti.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vaistas yra registruotas prekiauti 
valstybių teritorijoje pagal Direktyvos 
2001/83/EB 6 straipsnio 1 dalį, valstybės 
narės užtikrina, kad receptai, išduoti tą 
teisę turinčio daryti asmens kitoje 
valstybėje narėje konkrečiam pacientui, 
galėtų būti naudojami jų teritorijoje ir kad 
draudžiami bet kokie individualių receptų 
pripažinimo apribojimai, išskyrus jei:

1. Jeigu vaistas yra registruotas prekiauti 
valstybių teritorijoje pagal Direktyvos 
2001/83/EB 6 straipsnio 1 dalį, valstybės 
narės užtikrina, kad receptai, tiems 
vaistams išduoti tą teisę turinčio daryti 
asmens kitoje valstybėje narėje konkrečiam 
pacientui, galėtų būti naudojami jų 
teritorijoje ir kad draudžiami bet kokie 
individualių receptų pripažinimo 
apribojimai, išskyrus jei:
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) yra grindžiami teisėtomis ir pagrįstomis 
abejonėmis dėl individualaus recepto 
autentiškumo ar turinio.

(b) yra grindžiami teisėtomis ir pagrįstomis 
abejonėmis dėl individualaus recepto 
autentiškumo ar turinio arba jį išrašančios 
šalies teisės išrašyti receptą.

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad palengvintų 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimą Komisija priima:

2. Kad palengvintų 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimą Komisija pasiūlo:

Adlib Express Watermark



AD\773861LT.doc 45/54 PE 418.168v02-00

LT

Pagrindimas

Išvardintos priemonės neišvengiamai turės poveikio sveikatos priežiūros srities specialistų 
veiklai ir visuomenės sveikatos apsaugai. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama išsaugoti 
savo teisę spręsti šiais klausimais.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) priemones, leidžiančias vaistininkams 
ar kitiems sveikatos priežiūros 
specialistams patikrinti recepto 
autentiškumą ir tai, ar kitoje valstybėje 
narėje jį išdavė įgaliotas asmuo, − ji 
parengia Bendrijos recepto formą ir remia 
e. receptų sistemos sąveiką;

(a) priemones, leidžiančias vaistininkams 
ar kitiems sveikatos priežiūros 
specialistams patikrinti recepto 
autentiškumą ir tai, ar kitoje valstybėje 
narėje jį išdavė įgaliotas asmuo, − ji 
parengia Bendrijos recepto formą ir remia 
e. receptų sistemos sąveiką; Nuo pradinės 
šio vystymo proceso stadijos atsižvelgiama 
į duomenų apsaugos garantijos priemones 
ir jos įtraukiamos į šį procesą;

Pagrindimas

Kaip rekomenduojama EDPP nuomonėje, tai yra svarbu siekiant aukšto duomenų apsaugos 
lygio.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, skirtos užtikrinti 
išrašančio asmens ir parduodančio 
asmens ryšius siekiant išspręsti su receptu 
susijusius neaiškumus;

Pagrindimas
Europoje išrašytų receptų pripažinimo sistema turėtų būti sudaroma galimybė tiesioginiam 
kontaktui tarp gydytojų ir vaistininkų. Toks tiesioginis kontaktas yra būtina sąlyga norint 
išspręsti neaiškumus dėl gydymo vaistais ir valstybėse narėse ši praktika jau naudojama.
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Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 14 straipsnis taip pat taikomas 
receptams tiekti medicinos prietaisus, 
leidžiamus pagal atitinkamos valstybės 
narės teisės aktus.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis ir a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija patvirtina: Komisija pasiūlo:

(a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos 
turi atitikti Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, sąrašą, įskaitant sąlygas ir
kriterijus, keliamus sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjui, norinčiam prisijungti 
prie Europos pavyzdinių centrų tinklų, 
siekiant užtikrinti, kad Europos pavyzdinių 
centrų tinklai, visų pirma:

(a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos 
turi atitikti Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, sąrašą, taip pat įskaitant retesnių 
ligų, į kurias reikia atsižvelgti, sąrašą ir
sąlygas bei kriterijus, keliamus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjui, norinčiam 
prisijungti prie Europos pavyzdinių centrų 
tinklų, siekiant užtikrinti, kad Europos 
pavyzdinių centrų tinklai, visų pirma:

Pagrindimas

Kaip nurodyta Komisijos pasiūlymo aiškinamajame memorandume (8.3 punktas), pagrindinis 
Europos pavyzdinių centrų tinklo tikslas yra „teikti sveikatos priežiūros paslaugas 
pacientams, kuriems gydyti atsižvelgiant į jų būklę reikia sutelkti daug išteklių ar žinių, kad 
būtų teikiamos prieinamos, kokybiškos ekonomiškai veiksmingos sveikatos priežiūros 
paslaugos“. Tai turėtų atsispindėti atitinkamame direktyvos straipsnyje.
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Pakeitimas 70

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, skirtos užtikrinti Europos 
pavyzdinių centrų tinklų paslaugų 
įperkamumą ir teritorinį prieinamumą.

Pagrindimas

Jei specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas būtų organizuojamas Europos 
lygmeniu, būtina užtikrinti, kad šios paslaugos ir toliau būtų prieinamos.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16a straipsnis
Telemedicina

Telemedicinos gydytojus, teikiančius 
sveikatos priežiūros paslaugas pacientams 
ES,  registruoja valstybės narės, iš kurios 
teikiamas telemedicinos gydymas, 
medicinos reguliuojanti institucija.

Pagrindimas

Medicinos reguliuojančios institucijos valstybėse narėse turėtų prižiūrėti visus gydytojus, 
institucijų valstybėse narėse teikiančius sveikatos priežiūros paslaugas pacientams 
nepriklausomai nuo to, kurioje vietoje praktikuojantis gydytojas teikia tokias gydymo 
paslaugas.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas naujųjų sveikatos Bendradarbiavimas sveikatos srities 
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srities technologijų valdymo klausimais technologijų valdymo klausimais

Pagrindimas

Siūlomas tinklas turėtų būti tvarkomas remiantis gero valdymo principais, kaip nurodyta 
Komisijos baltojoje knygoje dėl Europos valdymo (2001), ypač atsižvelgiant į atvirumo, 
atskaitomybės, veiksmingumo ir suderinamumo principus.  Bendradarbiaujant sveikatos 
srities technologijų vertinimo srityje, būtų skatinama taikyti skaidrias, objektyvias, visa 
apimančias ir laiku teikiamas procedūras.  Todėl Komisija turėtų pripažinti tik tas sveikatos 
srities technologijų vertinimo įstaigas, kurios atitinka šiuos standartus. Šis pakeitimas susijęs 
su 43 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kad tinklai galėtų veikti, Europos 
Komisija, pasitarusi su Europos 
Parlamentu, sukuria sistemą, pagrįstą 
gero valdymo principais, būtent:
skaidrumu, objektyvumu, nešališkomis 
procedūromis, suinteresuotų grupių, 
įskaitant sveikatos apsaugos specialistus, 
pacientus, mokslininkus ir 
pramonininkus, visateisiu dalyvavimu.

Pagrindimas

Siūlomas tinklas turėtų būti tvarkomas remiantis gero valdymo principais, kaip nurodyta 
Komisijos baltojoje knygoje dėl Europos valdymo (2001), ypač atsižvelgiant į atvirumo, 
atskaitomybės, veiksmingumo ir suderinamumo principus.  Bendradarbiaujant sveikatos 
srities technologijų vertinimo srityje, būtų skatinama taikyti skaidrias, objektyvias, visa 
apimančias ir laiku teikiamas procedūras.  Todėl Komisija turėtų pripažinti tik tas sveikatos 
srities technologijų vertinimo įstaigas, kurios atitinka šiuos standartus. Šis pakeitimas susijęs 
su 43 konstatuojamosios dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies a a, b ir c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) rasti tvarių būdų, kaip suderinti 
prieigos prie vaistų, skatinimo už 
naujoves ir sveikatos priežiūros paslaugų 
valdymo tikslus;
(ab) plėtoti skaidrias, objektyvias, visa 
apimančias ir laiku teikiamas procedūras 
ir metodus, kad būtų išlaikyta visų tikslų 
pusiausvyra;
(ac) užtikrinti, kad dalyvautų visos 
suinteresuotos visuomenės grupės, ypač 
pacientai, medicinos bendruomenė, 
mokslininkai ir pramonininkai;

Pagrindimas

Siūlomas tinklas turėtų būti tvarkomas remiantis gero valdymo principais, kaip nurodyta 
Komisijos baltojoje knygoje dėl Europos valdymo (2001), ypač atsižvelgiant į atvirumo, 
atskaitomybės, veiksmingumo ir suderinamumo principus.  Bendradarbiaujant sveikatos 
srities technologijų vertinimo srityje, būtų skatinama taikyti skaidrias, objektyvias, visa 
apimančias ir laiku teikiamas procedūras.  Todėl Komisija turėtų pripažinti tik tas sveikatos 
srities technologijų vertinimo įstaigas, kurios atitinka šiuos standartus. Šis pakeitimas susijęs 
su 43 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) padėti teikti objektyvią, patikimą, laiku 
pateikiamą, skaidrią ir lengvai perduodamą 
informaciją apie trumpalaikį ir ilgalaikį 
sveikatos srities technologijų efektyvumą, 
o taip pat galimą pašalinį poveikį bei 
poveikį visuomenei ir leisti nacionalinėms 
valdžios institucijoms ar įstaigoms 
veiksmingai keistis šia informacija.
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Pagrindimas

Šiame straipsnyje numatomas už technologijų poveikį sveikatos apsaugos srityje vertinimą 
atsakingų tarnybų bendradarbiavimas. Šios tarnybos turi informaciją ne tik apie technologijų 
efektyvumą, bet taip pat ir apie galimą pašalinį poveikį bei galimus jų sukeltus pokyčius 
visuomenėje. Todėl taip pat reikėtų keistis ir informacija šiais klausimais.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės skiria tinklams 
priklausančias valdžios institucijas ar 
įstaigas, kaip nurodyta 1 dalyje. Komisija 
leidžia prisijungti prie tinklo tik toms 
įstaigoms, kurios atitinka gero valdymo 
principus.

Pagrindimas

Siūlomas tinklas turėtų būti tvarkomas remiantis gero valdymo principais, kaip nurodyta 
Komisijos baltojoje knygoje dėl Europos valdymo (2001), ypač atsižvelgiant į atvirumo, 
atskaitomybės, veiksmingumo ir suderinamumo principus.  Bendradarbiaujant sveikatos 
srities technologijų vertinimo srityje, būtų skatinama taikyti skaidrias, objektyvias, visa 
apimančias ir laiku teikiamas procedūras.  Todėl Komisija turėtų pripažinti tik tas sveikatos 
srities technologijų vertinimo įstaigas, kurios atitinka šiuos standartus. Šis pakeitimas susijęs 
su 43 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Adlib Express Watermark



AD\773861LT.doc 51/54 PE 418.168v02-00

LT

Pagrindimas

Siūlomas tinklas turėtų būti tvarkomas remiantis gero valdymo principais, kaip nurodyta 
Komisijos baltojoje knygoje dėl Europos valdymo (2001), ypač atsižvelgiant į atvirumo, 
atskaitomybės, veiksmingumo ir suderinamumo principus.  Bendradarbiaujant sveikatos 
srities technologijų vertinimo srityje, būtų skatinama taikyti skaidrias, objektyvias, visa 
apimančias ir laiku teikiamas procedūras.  Todėl Komisija turėtų pripažinti tik tas sveikatos 
srities technologijų vertinimo įstaigas, kurios atitinka šiuos standartus. Šis pakeitimas susijęs 
su 43 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kaupia stebėsenai 
reikalingus statistinius ir kitus papildomus
duomenis apie sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą kitose valstybėse narėse, 
suteiktas priežiūros paslaugas, tokių 
paslaugų teikėjus ir pacientus, išlaidas ir 
rezultatus. Tokie jų kaupiami duomenys 
yra sveikatos priežiūros duomenų kaupimo 
sistemos dalis pagal nacionalinius ir 
Bendrijos teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas statistinių duomenų 
kaupimas ir asmens duomenų apsauga.

1. Valstybės narės kaupia stebėsenai 
reikalingus statistinius duomenis apie 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 
kitose valstybėse narėse, suteiktas 
priežiūros paslaugas, tokių paslaugų 
teikėjus ir pacientus, išlaidas ir rezultatus.
Tokie jų kaupiami duomenys yra sveikatos 
priežiūros duomenų kaupimo sistemos 
dalis pagal nacionalinius ir Bendrijos teisės 
aktus, kuriais reglamentuojamas statistinių 
duomenų kaupimas ir asmens duomenų 
apsauga, konkrečiai, pagal Direktyvos 
95/46/EB 8 straipsnio 4 dalį.

Pagrindimas

Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 4 dalyje nustatyti specifiniai reikalavimai, susiję su vėlesniu 
sveikatos priežiūros duomenų naudojimu.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės 1 dalyje nurodytus 
duomenis bent kartą per metus perduoda 
Komisijai, išskyrus pagal Direktyvą 

2. Jei reikia, valstybės narės 1 dalyje 
nurodytus duomenis perduoda Komisijai, 
išskyrus pagal Direktyvą 2005/36/EB 
surinktus duomenis. Dėl teisinių priežasčių 
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2005/36/EB surinktus duomenis. iš anksto pateikiamas šių perdavimų 
reikalingumo įvertinamas .

Pagrindimas

Įpareigojimas perduoti duomenis komisijai turėtų būti paremtas įvertinimu, o ne nustatant 
juos perduoti kasmet.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai 
atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 
straipsnio nuostatas. Sprendimo 
1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje 
nustatytas laikotarpis yra 3 mėnesiai.

2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai 
atsižvelgiant į minėto sprendimo 8 
straipsnio nuostatas. Sprendimo 
1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje 
nustatytas laikotarpis yra 3 mėnesiai. Kai 
įgyvendinimo priemonės yra susijusios su 
asmens duomenų tvarkymu, 
konsultuojamasi su Europos duomenų 
apsaugos priežiūros pareigūnu.

Pagrindimas

Svarbu, kad šiais dalykais būtų konsultuojamasi su EDPP, kaip rekomenduojama EDPP 
nuomonėje.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per penkerius metus nuo 22 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 
parengia šios direktyvos veikimo ataskaitą 
ir pateikia ją Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Komisija per trejus metus nuo 22 straipsnio 
1 dalyje nustatytos datos parengia šios 
direktyvos veikimo ataskaitą ir pateikia ją 
Europos Parlamentui ir Tarybai. Šioje 
ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas 
poveikiui, kurį šios direktyvos taikymas 
daro pacientų ir visų kitų valstybės narės 
sveikatos priežiūros sistemos dalyvių 
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judėjimui. Prireikus Komisija kartu su 
ataskaita pateikia pasiūlymą dėl teisės 
akto keitimo.

Šiuo tikslu, nepažeisdamos 22 straipsnio, 
valstybės narės praneša Komisijai apie bet 
kurias priemones, kurių jos ėmėsi, pakeitė 
ar paliko siekdamos įgyvendinti 8 ir 9 
straipsniuose nustatytas procedūras.

Šiuo tikslu, nepažeisdamos 22 straipsnio, 
valstybės narės praneša Komisijai apie bet 
kurias priemones, kurių jos ėmėsi, pakeitė 
ar paliko siekdamos įgyvendinti 8 ir 9 
straipsniuose nustatytas procedūras.

Pagrindimas

Kai kurie ataskaitoje aptariami aspektai turi būti patikslinti. Be to, ataskaita turi būti pateikta 
po trejų metų.
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