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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Storitve zdravstvenega varstva so bile izključene iz direktive o storitvah, ker vključujejo 
storitve splošnega pomena in morajo biti predmet posebne zakonodaje, ki zagotavlja popolno 
spoštovanje načela enakosti dostopa, univerzalnosti, kakovosti, varnosti in solidarnosti.

Zdravstveno varstvo se ne more obravnavati kot običajni proizvod notranjega trga, ker 
storitve zdravstvenega varstva znatno prispevajo h ekonomski, socialni in teritorialni koheziji 
Evropske unije.

Direktiva o pravicah pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva mora zato 
zagotoviti, da ne bo sredstvo za spodbujanje „zdravstvenega turizma“, ki bi, če bi se razvilo, 
lahko ustvarilo pravo neenakost pri dostopu do varstva in privedlo do zdravstvenega sistema 
dveh hitrosti, ki bi ga koristili le bolje informirani in premožnejši pacienti.

V skladu s pogodbami, ki zagotavljajo osnovne svoboščine gibanja in ob spoštovanju načela 
subsidiarnosti, ki vsaki državi članici priznava pristojnost za organiziranje, upravljanje in 
financiranje svojega sistema zdravstva in socialnega varstva, lahko Evropska unija prispeva 
pomembno dodano vrednost v okviru mobilnosti pacientov. Zapletenost, raznolikost in 
specifičnost zdravstvenih sistemov zahteva kar najboljše sodelovanje med državami na 
področju raziskav, zdravstvenih in upravnih informacij ter poglobljen razmislek o tem, kako 
najti povezavo med temi specifičnostmi, da bi zagotovili pravno varnost pacientov, 
zdravstvenih delavcev in izvajalcev zdravstvenih storitev.

Predlog Komisije to enačbo le delno rešuje s kodifikacijo sodb Sodišča Evropskih skupnosti, 
ki so ravno posledica priznane pravne praznine.

Besedilo je glede opredelitev ključnih pojmov (bolnišnična in nebolnišnična oskrba, izvajanje 
oskrbe, primerna čakalna doba, škoda,...), podrobnosti glede povezave direktive z obstoječima 
uredbama (1408/71 in 883/2004), upoštevanja nadaljevanja zdravljenja in odgovornosti v 
primeru možnih pooperativnih zapletov ter vzajemnega priznavanja receptov popolnoma 
nezadostno, povečuje pravno negotovost, namesto da bi jo odpravljalo.

Pojasniti je treba pravila o določanju cen in povračil ter pogoje, ki urejajo sistem zahtevkov 
držav članic za predhodno odobritev, da bi zagotovili prevzem stroškov oskrbe in tako ne bi 
ustvarjali neenakosti med pacienti.

Predhodna odobritev mora biti zasnovana kot ponujena priložnost (in ne kot ovira mobilnosti) 
pacientom, da so bolje informirani in da se jim svetuje pri iskanju najustreznejšega 
zdravljenja ob spoštovanju načela nediskriminacije.

Poleg tega zagotavlja ohranjanje najpomembnejših funkcij storitev javnega zdravstva, in sicer 
socialne in teritorialne kohezije ter ohranjanje finančnega ravnotežja javnih sistemov 
socialnega zavarovanja, ki zagotavljajo pravo politično solidarnost na področju zdravstva.

Za zdravljenje, ki ne potrebuje predhodne odobritve, predhodna izjava omogoča preverjanje, 
če je pacient prejel vse potrebne informacije pred odhodom.
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V smislu staranja prebivalstva, ki ima za posledico težave pri ločevanju med zdravstvenim in 
socialnim področjem, je treba predvideti koncept dolgoročne oskrbe, saj ta vprašanja zadevajo 
številne države članice.

Povezava med mobilnostjo pacientov in vprašanjem zdravstvenih delavcev je nujna glede na 
močno povezanost obeh strani, da bi zagotovili kakovost in varnost oskrbe na eni strani ter da 
ne bi porušili ravnotežja zdravstvene demografije v nekaterih državah članicah na drugi. 
Odsotnost hkratnega razmisleka o položaju strokovnjakov, njihovem usposabljanju ter 
priznavanju kvalifikacij je pomanjkljivost, ki škoduje samim pacientom, saj direktiva iz leta 
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij ni prilagojena sektorju zdravstvenega varstva.

Javno zdravstvo je izrednega pomena za gospodarski razvoj. EU si prizadeva svojim 
državljanom omogočiti, da bi se lahko bolje informirali in iskali boljšo oskrbo, ne da bi 
spodbujala potrošništvo ali zdravstveni turizem, in sicer bolj v smeri medsebojnega 
podpiranja in ob upoštevanju pravic pacientov, brez ustvarjanja družbenih neenakosti in razlik 
med posameznimi območji, ter da bi zagotovila raven pravne varnosti tako za paciente kot za 
stroko in obenem ohranila sisteme socialnega varstva ter zbirala dosežke v raziskavah. To 
področje je tudi temelj evropskega socialnega modela, da bi lahko vsi državljani v 
vsakdanjem življenju v Evropi videli rešitev, ne pa težavo.

AMENDMENTS

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe1

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva splošna pravna načela, kakor 
so priznana zlasti z Listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah. Pravica dostopa do 
zdravstvenega varstva in pravica do 
zdravniške oskrbe pod pogoji, 
vzpostavljenimi z nacionalno zakonodajo 
in praksami, sta priznani s členom 35 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. To direktivo je treba izvajati in 
uporabljati zlasti ob upoštevanju pravic do 
zasebnega in družinskega življenja, varstva 
osebnih podatkov, enakosti pred zakonom 

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva splošna pravna načela, kakor 
so priznana zlasti z Listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah. Pravica dostopa do 
zdravstvenega varstva in pravica do 
zdravniške oskrbe pod pogoji, 
vzpostavljenimi z nacionalno zakonodajo 
in praksami, sta priznani s členom 35 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah To direktivo je treba izvajati in 
uporabljati zlasti ob upoštevanju pravic do 
zasebnega in družinskega življenja, varstva 
osebnih podatkov, enakosti pred zakonom 
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in načela nediskriminacije ter pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
pravičnega sojenja v skladu s splošnimi 
pravnimi načeli, kakor so določena v členih 
7, 8, 20, 21 in 47 Listine.

in načela nediskriminacije, temeljnih 
etičnih odločitev držav članic ter pravice 
do učinkovitega pravnega sredstva in 
pravičnega sojenja v skladu s splošnimi 
pravnimi načeli, kakor so določena v členih 
7, 8, 20, 21 in 47 Listine.

Obrazložitev

Pojavila se je zaskrbljenost, da bodo morda države članice morale financirati etično sporne 
medicinske „storitve“, kot so evtanazija, testiranje DNK ali umetne oploditve, čeprav zadevna 
storitev v zadevni državi članici ni dovoljena oziroma se je vsaj ne financira. Za storitve, ki so 
očitno nezakonite, kot je evtanazija, ni dvoma, vendar bi morda pomagalo, da se ta zadeva 
pojasni. Na drugih področjih, kot je testiranje DNK, je stanje bolj zapleteno, saj ga nobena 
država članica ne prepoveduje, imajo pa glede tega nekoliko različne pogoje (na primer 
obvezno svetovanje pred testiranjem).

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta direktiva spoštuje pravico vsake
države članice, da izbere tisto obliko 
zdravstvenega varstva, za katero meni, da 
je primerna, ter v to pravico ne posega. 
Nobena določba te direktive se ne sme 
razlagati tako, da bi ogrožala temeljne 
etične odločitve držav članic, zlasti glede 
varovanja pravice do življenja vsakega 
človeškega bitja.

Obrazložitev

Pojavila se je zaskrbljenost, da bodo morda države članice morale financirati etično sporne 
medicinske „storitve“, kot so evtanazija, testiranje DNK ali umetne oploditve, čeprav zadevna 
storitev v zadevni državi članici ni dovoljena oziroma se je vsaj ne financira. Za storitve, ki so 
očitno nezakonite, kot je evtanazija, ni dvoma, vendar bi morda pomagalo, da se ta zadeva 
pojasni. Na drugih področjih, kot je testiranje DNK, je stanje bolj zapleteno, saj ga nobena 
država članica ne prepoveduje, imajo pa glede tega nekoliko različne pogoje (na primer 
obvezno svetovanje pred testiranjem).

Predlog spremembe 3



PE 418.168v02-00 6/52 AD\773861SL.doc

SL

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5b) Pacienti in izvajalci zdravstvenih 
storitev imajo v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropskih skupnosti pravico, da 
zdravstveno oskrbo prejemajo oziroma 
nudijo v kateri koli državi članici. Zato je 
izrednega pomena, da obstaja čim manj 
ovir za čezmejni pretok pacientov in 
čezmejno ponudbo storitev zdravstvenega 
varstva v Evropski uniji.

Obrazložitev

Enotni standardi notranjega trga morajo vedno imeti prednost. Čeprav so sistemi 
zdravstvenega varstva v pristojnosti držav članic, pacienti in zdravstveni delavci prečkajo 
meje, zato mora biti Evropska unija dejavna na tem področju. Istočasno mora obstajati čim 
manj ovir in omejitev za to prehajanje pacientov in zdravstvenih delavcev v obliki, da bi lahko 
zagotovili prosti pretok oseb v Evropski uniji.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji 
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni. 

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti,
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja ter lažje 
zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega 
varstva, ob popolnem upoštevanju 
pristojnosti držav članic pri opredeljevanju 
koristi socialne varnosti v zvezi z zdravjem 
ter organizaciji in izvajanju zdravstvenega 
varstva in zdravniške oskrbe ter ugodnosti 
socialne varnosti zlasti v primeru bolezni. 
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Obrazložitev

Zakonodaja za obravnavo izvajanja pacientovih pravic do čezmejnega zdravstvenega varstva 
mora jasno priznati koristi čezmejnega zdravstvenega varstva v določenih okoliščinah. To 
zlasti velja za področje redkih bolezni, za katere ni kakovostnega zdravljenja v posamezni 
državi članici.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ pomeni, 
da:

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– pacient fizično obišče izvajalca 
zdravstvenega varstva v državi članici, ki 
ni država njegovega zdravstvenega 
zavarovanja, z namenom, da tam koristi 
zdravstvene storitve; to je znano tudi kot 
„mobilnost pacientov“;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene
države članice na ozemlje druge); kot so 
na primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;

– sama zdravstvena storitev virtualno ali 
drugače prečka meje: pacient ne gre 
fizično v drugo državo članico, a kljub 
temu koristi zdravstvene storitve z ozemlja 
države članice, ki ni njegova država 
zdravstvenega zavarovanja, kot so 
telekirurgija, zdravstveno svetovanje, 
izdajanje receptov in laboratorijske 
storitve na daljavo; to je znano tudi kot 
„telemedicina“;

– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici) in

– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici) in

– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev);

– nakup blaga za zdravstveno nego, kot so 
medicinski pripomočki in zdravila, v 
državi članici, ki ni država zdravstvenega 
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zavarovanja kupca; to lahko zajema (ne 
pa nujno) tudi fizični premik pacienta v 
drugo državo članico.

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe je namenjen izboljšanju ubeseditve. Drugi del se nanaša na 
nakup blaga za zdravstveno nego, ki je bilo med drugim predmet sodbe v primeru Decker, kar 
je treba vključiti v direktivo, ki je namenjena kodificiranju sodb v primerih Kohll in Decker.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kot so države članice navedle v 
sklepih Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, obstaja sklop operativnih načel, ki so 
skupna zdravstvenim sistemom po vsej 
Skupnosti. Ta operativna načela 
vključujejo kakovost, varnost, oskrbo, ki 
temelji na dokazih in etiki, vključevanje 
pacientov, pravna sredstva, temeljno 
pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov ter zaupnost. Pacienti, strokovni 
delavci in organi, pristojni za zdravstvene 
sisteme, se morajo zanašati na to, da se 
bodo po vsej Skupnosti upoštevala ta 
skupna načela in zagotovile strukture za 
njihovo izvajanje. Zato je primerno 
določiti, da so organi države članice, na 
ozemlju katere se zdravstveno varstvo 
izvaja, pristojni za zagotavljaje skladnosti z 
navedenimi operativnimi načeli. To je 
nujno za zagotavljanje zaupanja pacientov 
v čezmejno zdravstveno varstvo, ki pa je 
nujno za doseganje mobilnosti pacientov in 
prostega pretoka izvajanja zdravstvenega 
varstva na notranjem trgu in visoke ravni 
varovanja zdravja.

(11) Kot so države članice navedle v 
sklepih Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, obstaja sklop operativnih načel, ki so 
skupna zdravstvenim sistemom po vsej 
Skupnosti. Ta operativna načela 
vključujejo kakovost, varnost, oskrbo, ki 
temelji na dokazih in etiki, vključevanje 
pacientov, pravna sredstva, temeljno 
pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov ter zaupnost. Pacienti, strokovni 
delavci in organi, pristojni za zdravstvene 
sisteme, se morajo zanašati na to, da se 
bodo po vsej Skupnosti upoštevala ta
skupna načela in zagotovile strukture za 
njihovo izvajanje. Zato je primerno 
določiti, da so organi države članice, na 
ozemlju katere se zdravstveno varstvo 
izvaja, pristojni za zagotavljaje skladnosti z 
navedenimi operativnimi načeli. To je 
nujno za zagotavljanje zaupanja pacientov 
v čezmejno zdravstveno varstvo, ki pa je 
nujno za doseganje mobilnosti pacientov in 
prostega pretoka izvajanja zdravstvenega 
varstva na notranjem trgu in visoke ravni 
varovanja zdravja. Glede na te skupne 
vrednote vendar velja, da se države 
članice iz etičnih razlogov različno 
odločajo glede dostopnosti nekaterih 
načinov zdravljenja in dejanskih pogojev 
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za dostop. Ta direktiva ne posega v etično 
raznolikost. Državam članicam ne nalaga, 
da na svojem ozemlju omogočijo 
dostopnost zdravljenja in storitev ali 
povračilo stroškov za ta zdravljenja 
(prejeta v drugi državi članici), ki niso 
dovoljena glede na nacionalno 
zakonodajo, predpise in kodekse ravnanja 
za zdravstvene poklice.

Obrazložitev

Pojavila se je zaskrbljenost, da bodo morda države članice morale financirati etično sporne 
medicinske „storitve“, kot so evtanazija, testiranje DNK ali umetne oploditve, čeprav zadevna 
storitev v zadevni državi članici ni dovoljena oziroma se je vsaj ne financira. Za storitve, ki so 
očitno nezakonite, kot je evtanazija, ni dvoma, vendar bi morda pomagalo, da se ta zadeva 
pojasni. Na drugih področjih, kot je testiranje DNK, je stanje bolj zapleteno, saj ga nobena 
država članica ne prepoveduje, imajo pa glede tega nekoliko različne pogoje, na primer v eni 
državi članici je obvezno svetovanje pred testiranjem, medtem ko v drugi to ni obvezno.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključuje pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z 
osebami, ki potrebujejo zdravljenje, da 
navedeno oskrbo poiščejo v drugi državi 
članici. Enako velja za prejemnike 
zdravstvenega varstva, ki iščejo 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici 
na druge načine, na primer prek e-
zdravstvenih storitev. Zakonodaja 
Skupnosti sicer ne posega v pristojnost 
držav članic, da organizirajo svoje sisteme 
zdravstvenega varstva in socialne varnosti, 
vendar morajo države članice to pristojnost 
uveljavljati v skladu z zakonodajo 

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov do povračila stroškov za 
zdravstveno varstvo ali nakup z njim 
povezanega blaga v drugi državi članici iz 
njihovega obveznega sistema socialne 
varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev in 
ponudbe blaga vključujejo pravico 
pacientov, da se odločijo prejemati 
zdravstveno varstvo in v ta namen 
nakupovati blago v zvezi z njim v drugi 
državi članici. Enako velja za prejemnike 
zdravstvenega varstva, ki iščejo 
zdravstveno varstvo v obliki telemedicine v
drugi državi članici, ki ni država njihovega 
zdravstvenega zavarovanja. Zakonodaja 
Skupnosti sicer ne posega v pristojnost 
držav članic, da organizirajo svoje sisteme 
zdravstvenega varstva in socialne varnosti, 
vendar morajo države članice to pristojnost 
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Skupnosti, zlasti z določbami Pogodbe o 
pravici opravljanja storitev. Navedene 
določbe državam članicam prepovedujejo 
uvedbo ali ohranjanje neutemeljenih 
omejitev uveljavljanja navedene pravice v 
sektorju zdravstvenega varstva.

uveljavljati v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, zlasti z določbami Pogodbe o 
pravici opravljanja storitev in ponudbe 
blaga. Navedene določbe državam 
članicam prepovedujejo uvedbo ali 
ohranjanje neutemeljenih omejitev teh 
pravic.

Obrazložitev

Uvodna izjava se ne nanaša le na storitve, ampak tudi na nakup izdelkov v okviru čezmejnega 
zdravstvenega varstva. V predlogu spremembe je uvodna izjava tudi bolje oblikovana.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev v skladu s 
Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
vsaj v višini zneska, zagotovljenega za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. To v celoti upošteva 
pristojnost držav članic, da določijo obseg
zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo 
njihovim državljanom, ter preprečuje 
vsakršen bistven učinek na financiranje 
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva. Države članice lahko v 
nacionalnih zakonodajah kljub temu 
določijo povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja, če je to za pacienta koristneje. 
To zlasti lahko velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev in blaga v skladu 
s Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
in to blago vsaj v višini zneska, 
zagotovljenega za enako ali podobno 
zdravstveno varstvo ali blago, ki je na 
voljo ali ga je mogoče kupiti v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. To v celoti upošteva 
pristojnost držav članic, da določijo obseg 
zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo 
njihovim državljanom, ter preprečuje 
vsakršen bistven učinek na financiranje
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva. Države članice lahko v 
nacionalnih zakonodajah kljub temu 
določijo povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja, če je to za pacienta koristneje. 
To zlasti lahko velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
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referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive. 

Obrazložitev

Ta direktiva se ne nanaša le na storitve, ampak tudi na nakup izdelkov v okviru čezmejnega 
zdravstvenega varstva. V predlogu spremembe je uvodna izjava tudi bolje oblikovana.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(24) Pacient v nobenem primeru ne sme 
imeti finančnih koristi od zdravstvenega 
varstva ali blaga, prejetega oz. 
nakupljenega v drugi državi članici, zato 
mora biti prevzem stroškov omejen samo 
na dejanske stroške.

Obrazložitev

Ta direktiva se ne nanaša le na storitve, ampak tudi na nakup izdelkov v okviru čezmejnega 
zdravstvenega varstva. V predlogu spremembe je uvodna izjava tudi bolje oblikovana.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Ta direktiva se ne nanaša le na storitve, ampak tudi na nakup izdelkov v okviru čezmejnega 
zdravstvenega varstva. V predlogu spremembe je uvodna izjava tudi bolje oblikovana.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti in praktičnih vidikov dobave zdravil se ta direktiva ne sme oddaljiti od 
načela, opredeljenega v členu 6 direktive 2001/83/ES, v skladu s katerim se smejo na trg v 
določeni državi članici dajati le zdravila, ki so v tej državi članici odobrena.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Vsakršno zdravstveno varstvo, ki se 
ne šteje za bolnišnično oskrbo v skladu z 
določbami te direktive, se obravnava kot 
nebolnišnična oskrba. Glede na sodno 
prakso Sodišča v zvezi s prostim pretokom 
storitev je primerno, da se ne določi 
zahteva po predhodni odobritvi povračila 
stroškov prek obveznega sistema socialne 
varnosti države članice pacientovega 

(29) Vsakršno zdravstveno varstvo, ki se 
ne šteje za bolnišnično oskrbo v skladu z 
določbami te direktive in zakonodajo 
države članice zdravstvenega zavarovanja, 
se obravnava kot nebolnišnična oskrba. 
Glede na sodno prakso Sodišča v zvezi s 
prostim pretokom storitev je primerno, da 
se ne določi zahteva po predhodni 
odobritvi povračila stroškov prek 
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zdravstvenega zavarovanja za 
nebolnišnično oskrbo v drugi državi 
članici. V kolikor je povračilo stroškov za 
takšno oskrbo v mejah kritja, 
zagotovljenega v okviru sistema 
zdravstvenega zavarovanja države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ukinitev zahteve po predhodni odobritvi 
ne bo ogrozila finančnega ravnotežja 
sistemov socialne varnosti.

obveznega sistema socialne varnosti države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja za nebolnišnično oskrbo v 
drugi državi članici. Vzpostavitev sistema 
predhodne izjave za nebolnišnično oskrbo 
mora pacientu omogočiti, da prejme vse 
potrebne informacije pred odhodom. Ta 
sistem pa ne sme vplivati na načelo 
avtomatizma odobritve nebolnišnične 
oskrbe.

Obrazložitev

Hkrati s sistemom predhodne odobritve, ki ga države članice zdravstvenega zavarovanja 
lahko vzpostavijo za bolnišnično in specialistično oskrbo, morajo imeti tudi sistem predhodne 
izjave. Država članica zdravstvenega zavarovanja ne more zavrniti prevzema stroškov po tem 
postopku, ki preprosto predvideva, da se pacientu zagotovi prejem vseh potrebnih informacij 
pred odhodom. 

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Uvodna izjava 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32a) Predhodno odobritev se zavrne 
samo v okviru poštenega in preglednega 
postopka. Pravila, ki jih države članice 
določijo za vlaganje zahtevka za odobritev 
in morebitne razloge za zavrnitev, je treba 
sporočiti vnaprej. Zavrnitev se omejuje na 
tisto, kar je potrebno in mora biti 
sorazmerna s cilji vzpostavitve sistema 
predhodne odobritve.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Države članice morajo določiti obliko 
in število navedenih nacionalnih 
kontaktnih služb. Nacionalne kontaktne 

(36) Države članice morajo določiti obliko 
in število navedenih nacionalnih 
kontaktnih služb. Nacionalne kontaktne 
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službe se lahko vključijo v dejavnosti 
obstoječih informacijskih središč ali jih 
nadgradijo, pod pogojem, da je jasno 
navedeno, da so to tudi nacionalne 
kontaktne službe za čezmejno zdravstveno 
varstvo. Nacionalne kontaktne službe 
morajo imeti ustrezne prostore, da 
zagotovijo informacije o glavnih vidikih 
čezmejnega zdravstvenega varstva in 
pacientom po potrebi zagotovijo praktično 
pomoč. Komisija mora skupaj z državami 
članicami olajšati sodelovanje v zvezi z 
nacionalnimi kontaktnimi službami za 
čezmejno zdravstveno varstvo, vključno z 
omogočanjem dostopa do pomembnih 
informacij na ravni Skupnosti, na primer 
prek evropskega zdravstvenega portala. 
Obstoj nacionalnih kontaktnih služb države 
članice ne sme ovirati pri vzpostavljanju 
drugih povezanih kontaktnih služb na 
regionalni ali lokalni ravni, ki odražajo 
specifično organizacijo njihovega sistema 
zdravstvenega varstva.

službe se lahko vključijo v dejavnosti 
obstoječih informacijskih središč ali jih 
nadgradijo, pod pogojem, da je jasno 
navedeno, da so to tudi nacionalne 
kontaktne službe za čezmejno zdravstveno 
varstvo. Nacionalne kontaktne službe 
morajo imeti ustrezne prostore, da 
zagotovijo informacije o glavnih vidikih 
čezmejnega zdravstvenega varstva in 
pacientom po potrebi zagotovijo praktično 
pomoč. Kontaktna služba ne sme nuditi 
pravnega svetovanja v posameznih 
primerih. Komisija mora skupaj z 
državami članicami olajšati sodelovanje v 
zvezi z nacionalnimi kontaktnimi službami 
za čezmejno zdravstveno varstvo, vključno 
z omogočanjem dostopa do pomembnih 
informacij na ravni Skupnosti, na primer 
prek evropskega zdravstvenega portala. 
Obstoj nacionalnih kontaktnih služb države 
članice ne sme ovirati pri vzpostavljanju 
drugih povezanih kontaktnih služb na 
regionalni ali lokalni ravni, ki odražajo 
specifično organizacijo njihovega sistema 
zdravstvenega varstva. Zato so lahko 
kontaktne službe osnovane znotraj 
upravnih organov in pristojnih poklicnih 
organizacij, katerim je država članica 
zaupala to nalogo. 

Obrazložitev

Vključitev poklicnih organizacij v zdravstveno varstvo bi zmanjšala nevarnost vpeljave dvojne 
strukture in s tem povezanih stroškov, saj so se te organizacije deloma že seznanile z 
nalogami zagotavljanja informacij. Na ta način bi se tudi zagotovilo, da bi zadevne poklicne 
organizacije s svojim strokovnim znanjem pomagale kontaktnim službam. Pravno svetovanje 
bi v posameznih primerih prekoračilo pristojnosti kontaktnih služb in sprožilo vprašanja 
glede odgovornosti.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38a) Komisija bi morala okrepiti 
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vzajemno pomoč med nacionalnimi 
organi, ki so pristojni za nadzorovanje 
kakovosti, prostovoljno certificiranje 
dejavnosti, kakovostno certificiranje in 
sodelovanje poklicnih združenj ter bi 
morale podpreti oblikovanje kodeksov 
ravnanja izvajalcev zdravstvenih storitev.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Kadar so medicinski izdelki odobreni 
znotraj pacientove države članice v skladu 
z Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini ter so 
predpisani v drugi državi članici za 
posameznega, po imenu navedenega 
pacienta, mora biti za takšne zdravniške 
recepte načeloma možno, da so priznani in 
da uporabljajo v pacientovi državi članici. 
Odstranitev regulativnih in upravnih ovir 
za priznavanje zdravniških receptov ne 
posega v potrebo po ustreznem soglasju 
pacientovega lečečega zdravnika ali 
farmacevta v vsakem posameznem 
primeru, če je to upravičeno z zaščito 
zdravja ljudi in je nujno in sorazmerno za 
dosego navedenega cilja. Takšno 
priznavanje zdravniških receptov prav tako 
ne sme posegati v odločitev države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
zvezi z vključitvijo takšnih medicinskih 
izdelkov v storitve, ki jih krije sistem 
socialne varnosti, v katerega je vključen 
pacient. Izvajanje načela priznavanja bo 
olajšalo sprejetje ukrepov, potrebnih za 
zaščito varnosti pacienta ter odpravo 
napačne uporabe ali zamenjave 
medicinskih izdelkov. 

(39) Kadar so medicinski izdelki odobreni 
znotraj pacientove države članice v skladu 
z Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini ter so 
predpisani v drugi državi članici za 
posameznega, po imenu navedenega 
pacienta, mora biti za takšne zdravniške 
recepte načeloma možno, da so priznani in 
se uporabljajo v lekarnah v pacientovi 
državi članici. Odstranitev regulativnih in 
upravnih ovir za priznavanje zdravniških 
receptov ne posega v potrebo po ustreznem 
soglasju pacientovega lečečega zdravnika 
ali farmacevta v vsakem posameznem 
primeru, če je to upravičeno z zaščito 
zdravja ljudi in je nujno in sorazmerno za 
dosego navedenega cilja. Takšno 
priznavanje zdravniških receptov prav tako 
ne sme posegati v odločitev države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
zvezi z vključitvijo takšnih medicinskih 
izdelkov v storitve, ki jih krije sistem 
socialne varnosti, v katerega je vključen 
pacient, in brez poseganja v veljavnost 
nacionalnih pravil glede cen in 
plačevanja. Izvajanje načela priznavanja 
bo olajšalo sprejetje ukrepov, potrebnih za 
zaščito varnosti pacienta ter odpravo 
napačne uporabe ali zamenjave 
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medicinskih izdelkov. 

Obrazložitev

Pri priznavanju zdravniških receptov ne gre samo za zdravniško/medicinsko priznavanje, 
ampak za njihovo priznavanje pri prodaji zdravil v lekarnah.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Evropska komisija bi morala 
pripraviti študijo o izvedljivosti skupnega 
primerjalnega sistema EU glede kakovosti 
zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Evropske referenčne mreže morajo 
zdravstveno varstvo zagotoviti vsem 
pacientom, za zdravstveno stanje katerih je 
potrebna posebno koncentracijo virov ali 
strokovnega znanja, da se zagotovi 
dosegljiva, visoko kakovostna in 
stroškovno učinkovita oskrba, ter ki bi prav 
tako lahko bile osrednje točke za 
medicinsko usposabljanje in raziskave, 
širjenje informacij in ocenjevanje. 
Mehanizem za identifikacijo in razvoj 
evropskih referenčnih mrež mora biti 
vzpostavljen z namenom na evropski ravni 
organizirati enak dostop do visoko 
kakovostnega skupnega strokovnega 
znanja na določenem medicinskem 
področju za vse paciente in zdravstvene 
delavce. 

(40) Evropske referenčne mreže morajo 
zdravstveno varstvo zagotoviti vsem 
pacientom, za zdravstveno stanje katerih je 
potrebna posebno koncentracijo virov ali 
strokovnega znanja, da se zagotovi 
dosegljiva, visoko kakovostna in 
stroškovno učinkovita oskrba, ter ki bi prav 
tako lahko bile osrednje točke za 
medicinsko usposabljanje in raziskave, 
širjenje informacij in ocenjevanje. 
Mehanizem za identifikacijo in razvoj 
evropskih referenčnih mrež mora biti 
vzpostavljen z namenom na evropski ravni 
organizirati enak dostop do visoko 
kakovostnega skupnega strokovnega 
znanja na določenem medicinskem 
področju za vse paciente in zdravstvene 
delavce. Precejšnje sinergije bi bilo 
mogoče doseči z združitvijo 
institucionalnega okvira za referenčne 
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mreže in osrednjih kontaktnih služb v 
državah članicah v skladu z uvodno izjavo 
34.

Obrazložitev

Z združitvijo usklajevalne infrastrukture za čezmejne kontaktne službe zdravstvenega varstva 
in referenčne mreže v eno samo institucijo v vsaki državi članici, bi pacienti imeli dvojno 
korist.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Poleg tega mora takšno sodelovanje 
temeljiti na razumnih načelih dobrega 
upravljanja, kot so preglednost, odprtost, 
vključenost, objektivnost in poštenost 
postopkov, ki ustrezajo potrebam, željam 
in pričakovanjem pacientov.  Komisija bi 
morala zagotoviti, da se v to mrežo lahko 
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vključijo le organi za ocenjevanje 
zdravstvene tehnologije, ki spoštujejo ta 
načela.

Obrazložitev

Zdravstveni sistemi in postopek za ocenjevanje zdravstvene tehnologije bi morali biti odprti in 
vključevalni. Stališča, izkušnje in strokovno znanje pacientov bi moralo biti vključeno v 
postopek ocenjevanja, da bi lahko bolje ocenili prednosti, stroške in tveganja.  Vključeni bi 
morali biti tudi zdravniki, zdravstveni delavci, raziskovalci in industrija.  V postopku za 
ocenjevanje zdravstvene tehnologije je na stopnji odločanja treba upoštevati stališča zadevnih 
akterjev. Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 17.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta direktiva določa splošen okvir za dostop 
državljanov EU do varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega 
zdravstvenega varstva pod enakimi pogoji 
in vzpostavlja mehanizme za sodelovanje 
na področju zdravstva med državami 
članicami, ob upoštevanju nacionalnih 
pristojnosti pri organizaciji in 
zagotavljanju zdravstvenega varstva, njen 
namen pa je izboljšati dostopnost, 
kakovost in učinkovitost zdravstvenih 
sistemov v državah članicah. Določa tudi 
splošen okvir za večjo pravno gotovost za 
državljane glede povračila stroškov 
zdravstvenega varstva, ki se izvaja v drugi 
državi članici

Obrazložitev

Sedanji predlog, ki se osredotoča na mobilnost pacientov, bi se lahko obravnaval kot koristen 
za specifično skupino državljanov (premožnejši, dobro obveščeni in s poznavanjem jezikov), 
ki predstavljajo zgolj manjšino. 

Cilj predloga naj se ne bi osredotočil le na reševanje mobilnosti pacientov (kar zadeva le 
manjšino), ampak na izboljšanje kakovosti in varnosti oskrbe ter na sodelovanje med 
državami članicami, torej na vidike, ki bodo koristili vsem državljanom. 
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Ta direktiva se uporablja za izvajanje 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici, ki ni država, v kateri pacient biva 
ali je v njej zavarovan, ne glede na to, 
kako je organizirano, zagotovljeno in 
financirano, oziroma ali je javno ali 
zasebno.

Namen te direktive je izboljšati dostop do 
čezmejnega zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Treba je eksplicitno navesti, da v primeru, ko Uredba št. 1408/71 (Direktiva 883/2004) ni v 
skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti, prevlada ta sodna praksa. Vse direktive, 
ki se nanašajo na povračila in pogoje glede zdravstvenega varstva, odobritve in nadzor 
medicinskih pripomočkov, zaščito osebnih podatkov, ter druge direktive imajo prednost pred 
to direktivo, razen če so v neskladju s sodno prakso Sodišča, kot je eksplicitno navedeno v 
odstavku 2.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 4 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) „zdravstveno varstvo“ so zdravstvene 
storitve, zlasti zdravstvena oskrba ali 
farmacevtske storitve, ter medicinski 
izdelki in pripomočki, ki jih izvaja, 
predpiše ali nadzoruje zdravstveni delavec 
med opravljanjem svojega poklica in ne 
glede na način, kako so organizirane, 
zagotovljene in financirane na nacionalni 
ravni oz. ali so javne ali zasebne.

Obrazložitev

Dobavljanje medicinskih izdelkov spada pod prost pretok blaga. Vendar pa farmacevti ne le 
prodajajo, temveč tudi pacientom svetujejo in jih oskrbujejo. Poleg tega se medicinski izdelki 
dopolnjujejo terapijo, ki jo je predpisal zdravnik in tako predstavlja pomemben del 
zdravstvenega varstva. Zato je treba njihovo dejavnost vključiti v področje uporabe te 
direktive.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 4 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zdravstveni podatki so vse 
informacije v zvezi s posameznikovim 
fizičnim in psihičnim zdravjem ali z 
zagotavljanjem zdravstvene storitve 
posamezniku, ki lahko vključujejo: a) 
informacije o registraciji posameznika za 
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opravljanje zdravstvenih storitev; b) 
informacije o plačilih ali upravičenosti 
posameznika do zdravstvenega varstva; c) 
številko, znak ali podrobnost, dodeljen 
posamezniku za njegovo edinstveno 
identifikacijo v zdravstvene namene; d) 
vse informacije o posamezniku, zbrane v 
času zagotavljanja zdravstvenih storitev 
posamezniku; e) informacije, pridobljene 
s testiranjem ali preiskavo dela telesa ali 
telesnih snovi; in f) identifikacijo osebe 
(zdravstvenega delavca) kot izvajalca 
storitev zdravstvenega varstva 
posamezniku; 

Obrazložitev

Kakor predlaga evropski nadzornik za varstvo podatkov v svojem mnenju, mora biti 
opredelitev zdravstvenih podatkov čimbolj široka. To je opredelitev ISO 27799.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 4 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „zdravstveni delavec“ je zdravnik ali 
medicinski tehnik, pristojen za splošno 
oskrbo, ali zobozdravnik ali babica ali 
farmacevt v smislu Direktive 2005/36/ES 
ali drug strokovnjak, ki izvaja dejavnosti v 
sektorju zdravstvenega varstva, omejene na 
regulirane poklice, kot je določeno v členu 
3(1)(a) Direktive 2005/36/ES;

(d) „zdravstveni delavec“ je zdravnik ali 
medicinski tehnik, pristojen za splošno 
oskrbo, ali zobozdravnik ali babica ali 
farmacevt v smislu Direktive 2005/36/ES 
ali drug strokovnjak, ki izvaja dejavnosti v 
sektorju zdravstvenega varstva, omejene na 
regulirane poklice, kot je določeno v členu 
3(1)(a) Direktive 2005/36/ES; ali oseba, ki 
zakonito izvaja dejavnosti zdravstvenega 
varstva v državi članici zdravljenja;

Obrazložitev
Predlog spremembe zaradi doslednosti s področjem izvajanja te direktive (zdravstvene 
storitve in proizvodi).

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 4 – točka (h)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) „država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja“ je država 
članica, v kateri je pacient zavarovana 
oseba;

(h) „država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja“ je država 
članica, v kateri ima pacient zagotovljeno 
socialno varstvo v skladu s pravili za 
usklajevanje iz Uredbe (EGS) št. 1408/71;

Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 4 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) „država članica zdravljenja“ je država 
članica, na ozemlju katere se dejansko 
izvaja čezmejno zdravstveno varstvo;

(i) „država članica zdravljenja“ je država 
članica, na ozemlju katere ali iz katere se 
dejansko izvaja čezmejno zdravstveno 
varstvo;

Obrazložitev

V opredelitvi "države članice zdravljenja" se z besedami "iz katere" pojasni, da je tudi 
telemedicina vključena v to opredelitev.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive
Člen 4 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „medicinski pripomoček“ je 
medicinski pripomoček, kot je opredeljen 
v direktivah 93/42/EGS, 90/385/EGS ali 
98/7/ES;

Obrazložitev

Nakup blaga, povezanega z zdravstvenim varstvom (npr. medicinskih pripomočkov), je bil 
predmet sodbe v zadevi Decker (v tej zadevi so bila pripomoček očala), torej bi ga bilo treba 
vključiti v direktivo, katere namen je kodificirati sodbi v zadevah Kohll in Decker.

Predlog spremembe 29

Predlog direktive
Člen 4 – točka i (b) (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ib) „blago, katerega uporaba je povezana 
z zdravstvenim varstvom“ je blago, ki se 
uporablja za ohranjanje ali izboljšanje 
zdravja ljudi, na primer medicinski 
pripomočki in zdravila;

Obrazložitev

Nakup blaga, povezanega z zdravstvenim varstvom (npr. medicinskih pripomočkov), je bil 
predmet sodbe v zadevi Decker (v tej zadevi so bila pripomoček očala), torej bi ga bilo treba 
vključiti v direktivo, katere namen je kodificirati sodbi v zadevah Kohll in Decker.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive
Člen 5 – naslov, odstavek 1 in točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojnosti organov države članice 
zdravljenja

Pristojnosti organov držav članic

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

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

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

(a) da so uvedeni mehanizmi, ki 
zagotavljajo visokokakovostno 
sistematično izobraževanje in 
usposabljanje za zdravstvene delavce, da 
bi bili izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva zmožni izpolniti takšne standarde, 
ob upoštevanju mednarodne medicine in 
splošno priznane dobre zdravniške prakse;

Predlog spremembe 31
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Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(b) da se zdravstveno varstvo iz odstavka 1 
zagotovi v skladu s standardi in 
smernicami o kakovosti in varnosti, ki jih 
določi država članica zdravljenja, da se 
zagotovi:

(i) da imajo pacienti in izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva iz drugih držav 
članic na voljo informacije o teh 
standardih in smernicah, vključno z 
določbami o nadzoru, med drugim z 
elektronskimi sredstvi;
(ii) Da imajo pacienti in izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva iz drugih držav 
članic na voljo informacije o oblikah 
zdravljenja, ki so na voljo, razpoložljivosti, 
povprečnih ali po možnosti obveznih 
cenah zdravstvenega varstva ter podatke o 
predpisih v zvezi z zavarovanjem 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
ali o drugih oblikah osebne ali kolektivne 
zaščite glede poklicne odgovornosti 
izvajalcev teh storitev; 

Obrazložitev

V člen 5 je treba vključiti določbe člena 11, saj obravnavata enako vprašanje. Lahko se 
pretehta črtanje člena 11.

Zaradi subsidiarnosti in sorazmernosti je treba opredelitev standardov za kakovost in varnost 
obravnavati kot izključno vprašanje veljavnega prava.

Pacienti in izvajalci storitev zdravstvenega varstva morajo biti obveščeni o standardih za 
kakovost in varnost države članice. Pacienti morajo biti obveščeni o terapevtskih možnostih, 
da se lahko odločijo.

Predlog spremembe 32

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

(c) da izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva zagotovijo vse pomembne 
informacije, tako da lahko pacienti 
sprejemajo utemeljene odločitve, zlasti 
informacije o razpoložljivosti, cenah in 
rezultatih zagotovljenega zdravstvenega 
varstva ter podatke o njihovem 
zavarovanju ali drugih oblikah osebne ali 
kolektivne zaščite v zvezi s poklicno 
odgovornostjo;

(c) da izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva zagotovijo vse pomembne 
informacije, tako da lahko pacienti 
sprejemajo utemeljene odločitve, zlasti 
informacije možnostih zdravljenja, o 
razpoložljivosti, cenah, potrjevanju 
kakovosti in tveganjih, povezanih z
zagotovljenim zdravstvenim varstvom ter 
podatke o njihovem zavarovanju ali drugih 
oblikah osebne ali kolektivne zaščite v 
zvezi s poklicno odgovornostjo;

Obrazložitev

Pacienti morajo biti obveščeni o različnih možnostih zdravljenja, da se lahko ozaveščeno 
odločijo.

Predlog spremembe 33

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo in da so jim zagotovljena pravna 
sredstva in odškodnina, kadar utrpijo 
škodo, nastalo pri zdravstvenem varstvu;

črtano

Predlog spremembe 34

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) da so za zdravljenje na njihovem
ozemlju vzpostavljeni sistemi zavarovanja 
poklicne odgovornosti ali jamstva ali 
podobne ureditve, ki je enakovredna ali v 
bistvu primerljiva glede na njen namen ter 
ustreza naravi in obsegu tveganja;

(e) da so za zdravljenje na ozemlju 
vzpostavljeni sistemi zavarovanja poklicne 
odgovornosti ali jamstva ali podobne 
ureditve, ki je enakovredna ali v bistvu 
primerljiva glede na njen namen ter 
ustreza naravi in obsegu tveganja;
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Predlog spremembe 35

Predlog direktive
Člen 5 – naslov in odstavek 1 – točki (f) in (g) ter odstavka 1a in 1b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) da je temeljna pravica do zasebnosti pri 
obdelavi osebnih podatkov zaščitena v 
skladu z nacionalnimi ukrepi o izvajanju 
določb Skupnosti o varstvu osebnih 
podatkov, zlasti direktiv 95/46/ES in 
2002/58/ES;

(f) da ima pacient pravico do stalne oskrbe 
s posredovanjem potrebnih zdravstvenih 
podatkov, ki ga zadevajo. V zvezi s tem je 
treba zaščititi temeljno pravico do 
zasebnosti pri obdelavi osebnih podatkov v 
skladu z nacionalnimi ukrepi o izvajanju 
določb Skupnosti o varstvu osebnih 
podatkov, zlasti direktiv 95/46/ES in 
2002/58/ES;

(g) pacientom iz drugih držav članic je 
zagotovljeno enako zdravljenje kot 
državljanom države članice zdravljenja, 
vključno z zaščito pred diskriminacijo, 
zagotovljeno v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in veljavno zakonodajo države 
članice zdravljenja.

(g) pacientom iz drugih držav članic je 
zagotovljeno enako zdravljenje kot 
državljanom države članice zdravljenja, 
vključno z zaščito pred diskriminacijo, 
zagotovljeno v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in veljavno zakonodajo države 
članice zdravljenja;
(ga) sistematično in stalno prizadevanje, 
da se zagotovi izboljšanje teh standardov, 
v skladu s sklepi Sveta o skupnih 
vrednotah in načelih zdravstvenih 
sistemov Evropske unije*, ter ob 
upoštevanju prednosti mednarodne 
medicinske znanosti, splošno priznane 
dobre prakse in novih zdravstvenih 
tehnologij;
(gb) javni organi držav članic zdravljenja 
redno spremljajo dostopnost, kakovost in 
finančni položaj njihovih zdravstvenih 
sistemov na osnovi podatkov, zbranih v 
skladu s členom 18; redno sprejemajo
ustrezne ukrepe za ohranjanje ravni 
javnega zdravstva in finančne vzdržnosti 
njihovih sistemov socialnega zavarovanja;
gc) ta direktiva od izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva ne zahteva, da 
sprejmejo načrtovano zdravljenje ali dajo 
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prednost pacientom iz drugih držav članic 
v škodo drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, zlasti s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje;
(gd) da se varuje pravica do pisne ali 
elektronske zdravstvene kartoteke z 
namenom stalnosti oskrbe;
(ge) da izračun stroškov zdravstvenega 
varstva, ki ga pacienti prejmejo v drugih 
državah članicah, ustreza dejanskim 
povprečnim stroškom, ki se zaračunajo 
pacientom ali njihovim zdravstvenim 
zavarovalnicam v državi članici 
zdravljenja.
1a. Države članice zdravstvenega 
zavarovanja za zagotavljanje kar največje 
varnosti pacientov zagotovijo, da:
(a) imajo pacienti možnost vložiti pritožbo, 
zlasti Evropskemu varuhu človekovih 
pravic, v zvezi s predhodno odobritvijo, 
kakovostjo zdravljenja in plačili, in da 
imajo zagotovljena pravna sredstva in 
odškodnino, kadar utrpijo škodo, nastalo 
pri zdravstvenem varstvu;
(b) se objavijo standardi kakovosti in 
varnosti v jeziku in obliki, ki sta 
državljanom jasna in razumljiva;
(c) imajo pacienti pravico do stalne 
oskrbe, zlasti s posredovanjem potrebnih 
zdravstvenih podatkov, ki ga zadevajo, ob 
ustreznem upoštevanju določb iz odstavka 
1(e) ter v skladu s členom 13, pacienti, ki 
so se zdravili, pa pravico do zdravstvenega 
kartona v pisni ali elektronski obliki s 
podatki o zdravljenju in vsemi 
zdravniškimi priporočili za nadaljnje 
zdravljenje;
(d) v primeru zapletov, nastalih med 
izvajanjem zdravstvenega varstva v tujini, 
ali kadar je potrebno posebno zdravniško 
spremljanje, država članica zdravstvenega 
zavarovanja zagotavlja enako zdravstveno 
varstvo, kot je predvideno na njenem 
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ozemlju;
(e) se takoj in proaktivno obveščajo o 
izvajalcih zdravstvenega varstva ali 
zdravstvenih delavcih, če je proti njihovi 
registraciji ali pravici do zagotavljanja 
storitev vložen ureditveni ukrep.
1b. Komisija v skladu s postopkom iz 
člena 19(2) sprejme ukrepe, ki so potrebni 
za doseganje enotne ravni varstva 
zdravstvenih podatkov na nacionalni 
ravni, ob upoštevanju obstoječih 
tehničnih standardov na tem področju.
*UL C 146, 22.6.2006, str. 1.

Predlog spremembe 36

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V kolikor je treba olajšati izvajanje 
čezmejnega zdravstvenega varstva in ob 
obravnavanju visoke ravni varovanja 
zdravja kot osnove Komisija v sodelovanju 
z državami članicami oblikuje predloge, da 
olajša izvajanje iz odstavka 1. Te smernice 
bodo državam članicam v oporo pri 
opredeljevanju jasnih kakovostnih in 
varnostnih meril za zdravstveno varstvo, 
ki se izvaja na njihovem ozemlju.

Obrazložitev

Komisija je pristojna samo za zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega varstva. Priprava 
smernic bi nedvomno posegla v pristojnost držav članic v zdravstvu. Po načelu subsidiarnosti 
so države članice odgovorne za organizacijo zdravstva.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Zdravstveno varstvo v drugi državi članici Zdravstveno varstvo v drugi državi članici 
ali iz nje

Predlog spremembe 38

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo ali poiskati 
zdravstveno varstvo iz druge države 
članice, ne da bi fizično obiskala to državo 
članico, ali z namenom kupiti blago za 
zdravstveno nego, ne prepreči prejemanje 
tega zdravstvenega varstva ali blaga, 
kadar je zadevno zdravljenje ali blago med 
ugodnostmi, zagotovljenimi z zakonodajo 
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in do katerih je zavarovana 
oseba upravičena. Država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zavarovani osebi povrne stroške, ki bi bili 
plačani iz obveznega sistema socialne 
varnosti za enako ali podobno zdravstveno 
varstvo na njenem ozemlju oziroma za 
enako ali podobno blago, kupljeno na 
njenem ozemlju. Ta direktiva državam 
članicam ne preprečuje sprejetja 
ugodnejših pravil, ki bi na primer 
določala, da se stroški zdravljenja 
povrnejo po (višji) stopnji, veljavni v 
državi članici, v kateri se izvaja 
zdravljenje ali kupi blago. To zlasti lahko 
velja za zdravljenje, ki se lahko izvaja 
prek evropskih referenčnih mrež iz člena 
15 te direktive. V vsakem primeru država 
članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja določi, katere storitve 
zdravstvenega varstva ali katero blago za 
zdravstveno nego se plača ne glede na kraj 
izvajanja ali nakupa.
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Obrazložitev

Predlog določa le, kako države članice lahko omejijo odhajanje pacientov. Treba je določiti 
tudi, kako naj se doseže nasprotno, torej omejitev prihoda pacientov. Tako odhod kot prihod 
pacientov lahko ogrozi finančno stabilnost sistemov socialne varnosti in/ali zmožnost oskrbe 
in dostopnost do nje. 

Predlog spremembe 39

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Stroške za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici povrne ali plača sistem 
zdravstvenega zavarovanja države članice
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, v 
kolikor spadajo med koristi zdravstvenega 
varstva, ki ga zagotavlja zakonodaja 
države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, v skladu z 
določbami te direktive do višine stroškov, 
ki bi bili prevzeti za enako zdravljenje, ki 
je za pacienta enako učinkovito, v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo. Države članice krijejo druge 
stroške, ki so s tem povezane, kot je 
terapevtsko zdravljenje, če skupni stroški 
ne presegajo zneska, plačanega v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja.

Predlog spremembe 40

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko za 
pacienta, ki išče zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, uvede enake pogoje,

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko za 
pacienta, ki išče zdravstveno varstvo, 
storitve ali blago za zdravstveno nego v 
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merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti za 
prejemanje zdravstvenega varstva ter 
povračilo stroškov za zdravstveno 
varstvo, ki bi jih uvedla za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo na svojem 
ozemlju, v kolikor niso diskriminatorni 
in ne ovirajo prostega pretoka oseb.

drugi državi članici, uvede enake pogoje 
ter regulativne in upravne formalnosti, 
vključno s kodeksi ravnanja zdravstvenih 
poklicev, ki bi jih uvedla za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo ali nakup 
enakega blaga na svojem ozemlju, v 
kolikor niso diskriminatorni in ne ovirajo 
prostega zagotavljanja blaga in 
opravljanja storitev.

Obrazložitev

Tu ni pomemben prost pretok oseb (ki je načelo, na katerem temelji uredba št. 1408/71), 
temveč prosto zagotavljanje blaga in opravljanje storitev.

Predlog spremembe 41

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice imajo mehanizem za 
izračun stroškov, ki jih je treba povrniti 
zavarovani osebi iz obveznega sistema 
socialne varnosti za zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici. Ta mehanizem temelji 
na objektivnih, nediskriminatornih, vnaprej 
znanih merilih, stroški, povrnjeni v skladu 
s tem mehanizmom, pa niso manjši od 
zneska, ki bi bil prevzet za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo na ozemlju
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Ti stroški vključujejo tudi 
pot, kadar pride do nepotrebnega 
odlašanja ali kadar v primeru redkih 
bolezni ni na voljo zdravljenje, brez 
poseganja v primere zdravljenja, ki so 
posebej predpisani v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Obrazložitev

Če mora zavarovana oseba potovati na zdravljenje v drugo državo članico zaradi 
nepotrebnega odlašanja ali ker zdravljenje ni na voljo, kar je zlasti pomembno pri redkih
boleznih, je treba v stroške, upravičene do povračila s strani zdravstvenega organa v državi 
članici pacientovega zdravstvenega zavarovanja, šteti tudi stroške poti. Vendar to ne velja, 
kadar je zdravljenje posebej predpisano v državi članici zdravstvenega zavarovanja. 
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Predlog spremembe 42

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja ne povrne 
stroškov za nebolnišnično oskrbo v drugi 
državi članici, za katero je potrebna 
predhodna odobritev, kadar so stroški 
navedene oskrbe, če se izvaja na njenem 
ozemlju, plačani iz njenega sistem socialne 
varnosti.

7. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja ne povrne 
stroškov za nebolnišnično oskrbo ali 
nakup blaga za zdravstveno nego v drugi 
državi članici, za katero je potrebna 
predhodna odobritev, kadar so stroški 
navedene oskrbe, če bi se izvajala na 
njenem ozemlju, ali navedenega blaga, če 
bi bilo kupljeno na njenem ozemlju, 
plačani iz njenega sistema socialne 
varnosti.

Obrazložitev
Nakup blaga, povezanega z zdravstvenim varstvom (npr. medicinskih pripomočkov), je bil 
predmet sodbe v zadevi Decker (v tej zadevi so bila pripomoček očala), torej bi ga bilo treba 
vključiti v direktivo, katere namen je kodificirati sodbi v zadevah Kohll in Decker. 

Predlog spremembe 43

Predlog direktive
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bolnišnična in specializirana oskrba Bolnišnična oskrba

Predlog spremembe 44

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Sodelovanje in dialog s pristojnimi zdravstvenimi organi držav članic pri določanju 
posebnega seznama je primer dobre prakse, zlasti glede na to, da so bolezni in njihovo 
zdravljenje v vseh državah članicah različni.

Predlog spremembe 45

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko izjemoma 
uvede sistem predhodne odobritve za 
povračilo stroškov iz njihovega sistema 
socialne varnosti za bolnišnično oskrbo, ki 
se izvaja v drugi državi članici, kadar:

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

(a) storitev zdravstvenega varstva se lahko 
izvaja le v okviru zdravstvene 
infrastrukture in zahteva prenočitev 
pacienta;

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

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

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

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

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

(ii) načrtovanje in racionaliziranje ciljev 
držav članic v sektorju bolnišnic za 
zagotovitev zadostnega in neprestanega 
dostopa do uravnoteženega obsega 
visokokakovostnega bolnišničnega 
zdravljenja na ozemlju zadevne države 
članice in za preprečitev potrate 
finančnih, tehničnih in človeških virov.
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kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. 

Predlog spremembe 46

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Če je bil vložen in odobren zahtevek za 
predhodno odobritev, mora država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotoviti, da bo pacient vnaprej plačal le 
stroške, ki bi jih moral plačati tudi, če bi 
prejel oskrbo v zdravstvenem sistemu 
svoje države članice. Države članice bi si 
morale prizadevati za neposreden prenos 
sredstev med zdravstvenimi blagajnami in 
izvajalci zdravstvenega varstva za vse 
druge stroške.

Predlog spremembe 47

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Pacienti, ki so na čakalnem seznamu 
za zdravljenje v svojih državah članicah 
zdravstvenega zavarovanja, ne potrebujejo 
predhodne odobritve, če bi časovno 
obdobje, potrebno za to odobritev, 
škodovalo njihovemu zdravstvenemu 
stanju, ali če se zadevnega zdravljenja za 
zadevno osebo ne more zagotoviti v njeni 
državi članici zdravstvenega zavarovanja, 
kljub postopkom, ki so posebej navedeni v 
zakonu države članice zdravstvenega 
zavarovanja.

Obrazložitev

Za paciente v primeru nepotrebnega odlašanja zdravljenja predhodna odobritev ne bi smela 
biti obvezna.  Prav tako za paciente, ki nimajo dostopa do zdravljenja, ker se v njihovi državi 
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članici zdravstvenega zavarovanja to zdravljenje ne izvaja.  Vendar se tega ne sme tolmačiti 
kot omogočanje zagotavljanja in financiranja zdravljenja, ki je posebej predpisano v zakonu 
države članice zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 48

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Pacienti, ki so na čakalnem seznamu 
za zdravljenje v svoji državi članici in 
nujno potrebujejo zdravljenje, ne 
potrebujejo predhodne odobritve.

Obrazložitev

Pacienti, ki so na čakalnem seznamu za zdravljenje v svoji državi in nujno potrebujejo 
zdravljenje, bi morali imeti pravico, da si pravočasno poiščejo zdravljenje v drugi državi 
članici brez predhodne odobritve. Prav tako bi morali imeti pravico, da njihovo, pogosto 
drago, zdravljenje, v celoti neposredno plača matična država državi, kjer je potekalo 
zdravljenje (brez vnaprejšnjega plačila).

Predlog spremembe 49

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5c. Za paciente z redkimi boleznimi
predhodna odobritev ni potrebna.

Obrazložitev

V okviru splošnega pomanjkanja znanja in strokovnosti na nacionalni ravni bi morali imeti 
pacienti z redkimi boleznimi, ne glede na to ali so te diagnosticirane ali ne, pravico do izbire 
kraja, v katerem želijo koristiti storitve zdravstvenega varstva, brez predhodne odobritve. 
Prav tako bi morali imeti pravico, da njihovo, pogosto drago, zdravljenje, v celoti plača 
njihova matična država državi, kjer je potekalo zdravljenje (brez vnaprejšnjega plačila), še 
zlasti, če zdravljenje, ki ga potrebujejo, ni na voljo v državi, kjer so zdravstveno zavarovani, 
saj je to pogosto razlog za odhod v tujino.

Predlog spremembe 50
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – odstavek -1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1a. Režim odobritve temelji na merilih, ki 
preprečujejo, da bi pristojni organi 
izvajali ocenjevanje na samovoljen ali 
neomejen način.

Predlog spremembe 51

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – odstavek 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če je bil zahtevek predhodne odobritve 
odobren, država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zahteva, da so 
vsi dodatni stroški izvajalcu neposredno 
vrnjeni od kupca.

Obrazložitev

Države članice morajo omogočiti neposredno povračilo stroškov zavarovalca v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja izvajalcu storitev v državi članici zdravljenja.  Tako 
pacienti ne bodo obremenjeni z vnaprejšnjimi stroški, ki bi lahko ovirali dostop do 
zdravljenja.

Predlog spremembe 52

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – odstavek 5 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Evropski varuh človekovih pravic bo 
obravnaval pritožbe pacientov glede 
predhodne odobritve, kakovosti 
zdravljenja in plačil.

Obrazložitev

Pacienti morajo imeti pravico izraziti svoje stališče na ravni EU, če imajo pripombe v zvezi s 
pomembnimi vprašanji, na primer s predhodno odobritvijo, kakovostjo zdravljenja in plačili.
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Predlog spremembe 53

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 9 – odstavek 5 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5b. Komisija dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive izvede študijo 
izvedljivosti za vzpostavitev klirinške hiše, 
da bo omogočila čezmejno povračilo 
stroškov v skladu s to direktivo in 
poenostavila sistem zdravstvenega varstva 
in območja valute, o tem obvesti 
Parlament in Svet ter po potrebi predloži 
zakonodajni predlog.

Obrazložitev

Države članice morajo omogočiti povračilo stroškov med državami članicami na tak način, 
da bo zagotovljeno čim bolj objektivno in nepristransko merjenje stroškov.  To bi bil lahko del 
učinkovite rešitve za doseganje tega cilja.

Predlog spremembe 54

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici. Organizacije 
pacientov se vključijo v sodelovanje z 
nacionalnimi pristojnimi organi pri 
postopku zagotavljanja in širjenja 
informacij pacientom.

Obrazložitev
Organizacije pacientov so dragocen vir pri podpori nacionalnih pristojnih organov, 
vključenih v proces z zagotavljanjem in širjenjem informacij neposredno pacientom.
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Predlog spremembe 55

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V vsaki državi članici bo ustanovljen 
neodvisni svetovalni center, v katerem bo 
pacientom nudeno svetovanje o različnih 
zdravljenjih v državah članicah. Na 
podlagi informacij svetovalnega centra se 
bodo pacienti odločili, katero zdravljenje 
si želijo. 

Predlog spremembe 56

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice določijo nacionalne 
kontaktne službe za čezmejno zdravstveno 
varstvo ter Komisiji sporočijo njihova 
imena in kontaktne podatke. Te 
nacionalne kontaktne službe je treba 
vzpostaviti učinkovito in pregledno. 
Informacije o teh službah morajo biti 
primerno razširjene v državah članicah, 
da bodo imeli pacienti lahek dostop do teh 
informacij.

Predlog spremembe 57

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Nacionalne kontaktne službe za 
čezmejno zdravstveno varstvo se lahko 
tudi vključijo v obstoječe informacijske 
centre držav članic.
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Obrazložitev

Uvodna izjava 36 preambule jasno navaja, da so lahko nacionalne kontaktne službe vključene 
v obstoječe strukture držav članic, in to mora biti jasno izraženo v določbah te direktive. To 
bo omogočilo preprečevanje nalaganja dodatnega upravnega bremena državam članicam v 
zvezi z izvajanjem te direktive. 

Predlog spremembe 58

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Nacionalna kontaktna služba v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja v tesnem sodelovanju z 
drugimi pristojnimi nacionalnimi organi, 
nacionalnimi kontaktnimi službami v 
drugih državah članicah, zlasti v državi 
članici zdravljenja, ter Komisijo:

2. Nacionalna kontaktna služba v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja v tesnem sodelovanju z 
drugimi pristojnimi nacionalnimi organi, 
od katerih je neodvisna, in z nacionalnimi 
kontaktnimi službami v drugih državah 
članicah, zlasti v državi članici zdravljenja, 
organizacijami pacientov ter Komisijo:

Obrazložitev
Nujno je treba vzpostaviti neodvisnost v delovanju med nacionalnimi kontaktnimi službami in 
drugimi pristojnimi nacionalnimi organi, kot so nacionalne storitve zdravstva, saj bi morda 
pristojni organi kontaktne službe uporabljali v svojo korist in ne v korist pacientov.

Predlog spremembe 59

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, jamstvih kakovosti in varnosti, 
varstvu osebnih podatkov, postopkih za 
pritožbe in pravnih sredstvih, ki so na voljo 
za zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, ter o določilih in pogojih;

(a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, jamstvih kakovosti in varnosti, 
varstvu osebnih podatkov, javnem ali 
zasebnem statusu izvajalca oskrbe, 
postopku in stopnjah povračila, postopkih 
za pritožbe in pravnih sredstvih, ki so na 
voljo za zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, ter o določilih in pogojih;
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Predlog spremembe 60

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) olajšujejo razvoj mednarodnega sistema 
izvensodnih poravnav za spore, do katerih 
pride pri čezmejnem zdravstvenem varstvu.

(d) v sodelovanju z varuhom človekovih 
pravic olajšujejo razvoj mednarodnega 
sistema izvensodnih poravnav za spore, do 
katerih pride pri čezmejnem zdravstvenem 
varstvu.

Obrazložitev

Varuh človekovih pravic je neodvisen organ, ki deluje v vseh državah članicah in predvsem 
preučuje posamezne upravne prakse, opustitve ali stvarne ukrepe organov javnih služb, ki 
kršijo pravice ali posegajo v legitimne interese fizičnih ali pravnih oseb. Na tej posebni 
instanci lahko varuh človekovih pravic pomaga pri reševanju sporov.

Predlog spremembe 61

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) Glavni izvajalci oskrbe obvestijo 
paciente o razpoložljivosti in delovanju 
nacionalnih kontaktnih točk v državah 
članicah njihovega zdravstvenega 
zavarovanja.

Obrazložitev

Glavni izvajalci oskrbe, kot so družinski ali splošni zdravniki, so v večini primerov prvi 
kontakt med pacientom in zdravstvenimi službami.  Da bi bili pacienti seznanjeni s svojimi 
pravicami do čezmejnega zdravstvenega varstva, bi morali biti glavni izvajalci oskrbe 
zavezani usmeriti paciente k nacionalnim kontaktnim točkam, kjer bodo dobili popolne 
informacije o možnostih zdravljenja.
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Predlog spremembe 62

Predlog direktive
Člen 13 – odstavki 2a, 2b in 2c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo sodelovanje 
med njihovimi posameznimi pristojnimi 
organi, da bi zagotovile zanesljivost 
informacij, ki so dane na voljo pacientom 
v skladu z določbami člena 10.
2b. Države članice sodelujejo, da bi 
zagotovile zdravniško spremljanje in/ali 
zdravljenje možnih zapletov, ki nastanejo 
med izvajanjem zdravstvenega varstva v 
tujini. Država članica zdravljenja državi 
članici zdravstvenega zavarovanja, ki je 
odgovorna za prevzem stroškov 
spremljanja in/ali zdravljenja zagotavlja 
možnosti pravnih sredstev v primeru 
škode in zagotavlja dostop do zdravstvenih 
podatkov.
2c. Vzpostavi se register EU poklicnih 
kvalificiranih zdravnikov, ki so bili 
izbrisani iz zdravniškega registra ali proti 
katerim so ustrezni organi katere koli 
države članice v EU uvedli disciplinski 
postopek oziroma predpisali omejitve za 
njihovo opravljanje dejavnosti;

Obrazložitev

Obveznost sodelovanja velja za nove določbe členov 5 in 10.

Predlog spremembe 63

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je medicinski izdelek odobren za 
trženje na ozemlju držav članic v skladu s 
členom 6(1) Direktive 2001/83/ES, države 
članice zagotovijo, da se zdravniški recepti, 

1. Če je medicinski izdelek odobren za 
trženje na ozemlju držav članic v skladu s 
členom 6(1) Direktive 2001/83/ES, države 
članice zagotovijo, da se zdravniški recepti, 
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ki jih izda pristojna oseba v drugi državi 
članici za imenovanega pacienta, lahko 
uporabljajo na njihovem ozemlju in da so 
omejitve priznavanja posameznih 
zdravniških receptov prepovedane, razen 
če:

ki jih za ta medicinski izdelek izda 
pristojna oseba v drugi državi članici za 
imenovanega pacienta, lahko uporabljajo 
na njihovem ozemlju in da so omejitve 
priznavanja posameznih zdravniških 
receptov prepovedane, razen če:

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 64

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) temeljijo na legitimnih in utemeljenih 
dvomih o verodostojnosti ali vsebini 
posameznega zdravniškega recepta. 

(b) temeljijo na legitimnih in utemeljenih 
dvomih o verodostojnosti ali vsebini 
posameznega zdravniškega recepta ali o 
pravici osebe, ki ga je predpisala, do 
izdaje recepta.

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 65
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Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija za olajševanje izvajanja 
odstavka 1 sprejme:

2. Komisija za olajševanje izvajanja 
odstavka 1 predlaga:

Obrazložitev

Navedeni ukrepi bodo brez dvoma vplivali na dejavnosti zdravstvenih delavcev in varstvo 
javnega zdravja. Države članice bi morale obdržati pristojnost na tem področju.

Predlog spremembe 66

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ukrepe, ki farmacevtu ali drugemu 
zdravstvenemu delavcu omogočajo, da 
preveri, ali je zdravniški recept 
verodostojen in ali ga je v drugi državi 
članici izdala pristojna oseba, z 
oblikovanjem predloge za zdravniške 
recepte na ravni Skupnosti in podpiranjem 
medobratovalnosti e-zdravniških receptov;

(a) ukrepe, ki farmacevtu ali drugemu 
zdravstvenemu delavcu omogočajo, da 
preveri, ali je zdravniški recept 
verodostojen in ali ga je v drugi državi 
članici izdala pristojna oseba, z 
oblikovanjem predloge za zdravniške 
recepte na ravni Skupnosti in podpiranjem 
medobratovalnosti e-zdravniških receptov; 
Upoštevani bodo ukrepi za zaščito 
podatkov, ki bodo vključeni iz začetne faze 
tega razvojnega procesa;

Obrazložitev

Kot je priporočeno v mnenju evropskega nadzornika za varstvo podatkov, je to pomembno za 
visoko stopnjo zaščite podatkov.

Predlog spremembe 67

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ukrepe, s katerimi olajša stik med 
osebo, ki predpisuje, in osebo, ki izdaja, z 



PE 418.168v02-00 44/52 AD\773861SL.doc

SL

željo po odpravi negotovosti v zvezi z 
receptom;

Obrazložitev
Sistem priznavanja evropskih receptov bi moral dovoljevati neposreden stik med zdravniki in 
farmacevti. Neposreden stik je eden osnovnih predpogojev za odpravo negotovosti pri terapiji
z zdravili in je v državah članicah že trenutna praksa.

Predlog spremembe 68

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Člen 14 velja tudi za recepte za 
zagotavljanje medicinskih pripomočkov, 
ki so dovoljeni v skladu z zakoni zadevne 
države članice.

Predlog spremembe 69

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – uvodni del in točka (a) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme: Komisija sprejme:
(a) seznam posebnih meril in pogojev, ki 
jih morajo izpolnjevati evropske referenčne 
mreže, vključno s pogoji in merili, ki jih 
morajo izpolnjevati izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva, ki se želijo 
pridružiti evropskim referenčnim mrežam, 
zlasti za zagotovitev, da evropske 
referenčne mreže:

(a) seznam posebnih meril in pogojev, ki 
jih morajo izpolnjevati evropske referenčne 
mreže, vključno s seznamom področij 
redkejših bolezni, ki jih je treba 
upoštevati, ter pogoji in merili, ki jih 
morajo izpolnjevati izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva, ki se želijo 
pridružiti evropskim referenčnim mrežam, 
zlasti za zagotovitev, da evropske 
referenčne mreže:

Obrazložitev

Kakor je navedeno v obrazložitvenem memorandumu k predlogu Komisije (točka 8.3), je 
glavni cilj evropske referenčne mreže „zagotoviti zdravstveno varstvo pacientom, za 
zdravstveno stanje katerih je potrebna posebna koncentracija virov ali strokovnega znanja, 
da se zagotovi dosegljiva, visoko kakovostna in stroškovno učinkovita oskrba“. Ta cilj se 
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mora odražati tudi v ustreznem členu te direktive.

Predlog spremembe 70

Predlog direktive
Člen 15 – odstavek 3 – točka (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) ukrepe za zagotovitev finančne in 
geografske dostopnosti evropskih 
referenčnih mrež.

Obrazložitev

Če bo izvajanje določene specializirane oskrbe organizirano na evropski ravni, je treba 
zagotoviti jamstvo, da ostane dostopna.
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Predlog direktive
Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 16a
Telemedicina

Zdravniki telemedicine, ki zagotavljajo 
zdravstveno varstvo pacientom v EU, so 
registrirani pri zdravstvenem 
zakonodajalcu države članice, iz katere se 
ponuja telemedicinsko zdravljenje.

Obrazložitev

Zdravstveni zakonodajalci v državah članicah EU morajo urejati vse zdravnike, ki ponujajo 
zdravstveno varstvo za paciente v njihovih državah članicah, ne glede na kraj, iz katerega
zdravnik ponuja takšno zdravljenje.
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Predlog direktive
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje pri upravljanju nove
zdravstvene tehnologije

Sodelovanje pri upravljanju zdravstvene 
tehnologije

Obrazložitev

Predloženo omrežje se mora voditi po načelu dobrega upravljanja, kot je določeno v Beli 
knjigi Komisije o evropskem upravljanju iz leta 2001, zlasti glede odprtosti, zanesljivosti, 
učinkovitosti in skladnosti. V sodelovanju pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije je treba 
poudarjati pregledne, objektivne ter vključujoče in pravočasne postopke. Komisija lahko torej 
dovoli ocenjevanje zdravstvene tehnologije samo organom, ki ustrezajo tem standardom. 
Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe uvodne izjave 43.
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Evropska komisija v sodelovanju z 
Evropskim parlamentom vzpostavi delovni 
okvir za mrežo, ki temelji na načelih 
dobrega upravljanja, vključno s 
preglednostjo, objektivnostjo, poštenimi 
postopki in polnim sodelovanjem vseh 
udeleženih družbenih skupin, tudi 
zdravstvenih delavcev, pacientov, 
raziskovalcev in industrije. 

Obrazložitev

Predloženo omrežje se mora voditi po načelu dobrega upravljanja, kot je določeno v Beli 
knjigi Komisije o evropskem upravljanju iz leta 2001, zlasti glede odprtosti, zanesljivosti, 
učinkovitosti in skladnosti.  V sodelovanju pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije je treba 
poudarjati pregledne, objektivne ter vključujoče in pravočasne postopke.  Komisija lahko 
torej dovoli ocenjevanje zdravstvene tehnologije samo organom, ki ustrezajo tem standardom. 
Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe uvodne izjave 43.
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točke a (a), (b) in (c) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) poiskati trajne načine, kako 
uravnovesiti cilje dostopa do zdravil, 
nagrajevanja inovacij in upravljanja 
proračunov za zdravstveno varstvo;
(ab) razviti pregledne , objektivne, 
vključujoče in pravočasne postopke in 
metodologije, ki bodo vzpostavile 
ravnovesje med cilji; 
(ac) zagotoviti polno sodelovanje vseh 
pomembnih družbenih skupin, zlasti 
pacientov, medicinske skupnosti in 
industrije; 

Obrazložitev

Predloženo omrežje se mora voditi po načelu dobrega upravljanja, kot je določeno v Beli 
knjigi Komisije o evropskem upravljanju iz leta 2001, zlasti glede odprtosti, zanesljivosti, 
učinkovitosti in skladnosti. V sodelovanju pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije je treba 
poudarjati pregledne, objektivne ter vključujoče in pravočasne postopke. Komisija lahko torej 
dovoli ocenjevanje zdravstvene tehnologije samo organom, ki ustrezajo tem standardom. 
Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe uvodne izjave 43.

Predlog spremembe 75

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) podpreti zagotavljanje objektivnih, 
zanesljivih, pravočasnih, preglednih in 
prenosljivih informacij o kratkoročni in 
dolgoročni učinkovitosti zdravstvene 
tehnologije ter omogočiti učinkovito 
izmenjavo teh informacij med 
nacionalnimi organi ali telesi. 

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

Člen predvideva sodelovanje med organi, odgovornimi za oceno tehnološkega učinka v 
zdravstvenem sektorju. Ti organi razpolagajo z informacijami ne le v zvezi z učinkovitostjo 
tehnologij, pač pa tudi v zvezi z morebitnimi stranskimi učinki in spremembami, ki jih lahko 
prinesejo družbi. Zaradi tega mora priti tudi do izmenjave informacij o teh vprašanjih.
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Države članice določijo organe ali 
telesa, ki sodelujejo v mreži, kot je 
določeno v odstavku 1. Komisija dovoli 
sodelovanje v mreži le organom, ki 
izpolnjujejo načela dobrega upravljanja.

Obrazložitev

Predloženo omrežje se mora voditi po načelu dobrega upravljanja, kot je določeno v Beli 
knjigi Komisije o evropskem upravljanju iz leta 2001, zlasti glede odprtosti, zanesljivosti, 
učinkovitosti in skladnosti. V sodelovanju pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije je treba 
poudarjati pregledne, objektivne ter vključujoče in pravočasne postopke. Komisija lahko torej 
dovoli ocenjevanje zdravstvene tehnologije samo organom, ki ustrezajo tem standardom. 
Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe uvodne izjave 43.
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Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Obrazložitev

Predloženo omrežje se mora voditi po načelu dobrega upravljanja, kot je določeno v Beli 
knjigi Komisije o evropskem upravljanju iz leta 2001, zlasti glede odprtosti, zanesljivosti, 
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učinkovitosti in skladnosti. V sodelovanju pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije je treba 
poudarjati pregledne, objektivne ter vključujoče in pravočasne postopke. Komisija lahko torej 
dovoli ocenjevanje zdravstvene tehnologije samo organom, ki ustrezajo tem standardom. 
Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe uvodne izjave 43.
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zbirajo statistične in
druge dodatne podatke, potrebne za 
spremljanje izvajanja čezmejnega 
zdravstvenega varstva, zagotovljene 
oskrbe, izvajalcev in pacientov, stroškov in 
rezultatov. Takšne podatke zbirajo kot del 
svojih splošnih sistemov za zbiranje 
zdravstvenih podatkov v skladu z 
nacionalnimi zakonodajami in zakonodajo 
Skupnosti za pripravo statistike in o 
varstvu osebnih podatkov.

1. Države članice zbirajo statistične 
podatke, potrebne za spremljanje izvajanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, 
zagotovljene oskrbe, izvajalcev in 
pacientov, stroškov in rezultatov. Takšne 
podatke zbirajo kot del svojih splošnih 
sistemov za zbiranje zdravstvenih 
podatkov v skladu z nacionalnimi 
zakonodajami in zakonodajo Skupnosti za 
pripravo statistike in o varstvu osebnih 
podatkov in zlasti s členom 8(4) direktive 
95/46/ES..

Obrazložitev

Člen 8(4) direktive 95/46 navaja posebne zahteve glede naknadne uporabe zdravstvenih 
podatkov.
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Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice Komisiji vsaj enkrat na 
leto predložijo podatke iz odstavka 1, razen 
podatkov, ki se že zbirajo v skladu z 
Direktivo 2005/36/ES.

2. Države članice Komisiji po potrebi
predložijo podatke iz odstavka 1, razen 
podatkov, ki se že zbirajo v skladu z 
Direktivo 2005/36/ES. Ocena potrebe po 
teh prenosih v upravičene namene bo 
vnaprej natančno določena.
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Obrazložitev

Obveznost prenosa podatkov Komisiji mora biti predmet ocene potrebe, ne pa letne definicije.
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Predlog direktive
Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 
8 navedenega sklepa. Obdobje iz člena 5(6) 
Sklepa 1999/468/ES znaša 3 mesece.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se 
uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 
1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 
8 navedenega sklepa. Obdobje iz člena 5(6) 
Sklepa 1999/468/ES znaša 3 mesece. Če se 
izvajalni ukrepi nanašajo na obravnavo 
osebnih podatkov, je potrebno 
posvetovanje z evropskim varuhom 
osebnih podatkov. 

Obrazložitev

Kot je priporočeno v mnenju evropskega nadzornika za varstvo podatkov, se je pri teh 
vprašanjih treba posvetiti z evropskim varuhom osebnih podatkov.
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Predlog direktive
Člen 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v petih letih po datumu iz člena 
22(1) pripravi poročilo o izvajanju te 
direktive ter ga predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Komisija v petih letih po datumu iz člena 
22(1) pripravi poročilo o izvajanju te 
direktive ter ga predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu. Poročilo posveča 
posebno pozornost posledicam uporabe te 
direktive na mobilnost pacientov in vseh 
akterjev zdravstvenih sistemov držav 
članic. Komisija, kadar je to potrebno, 
poročilu priloži predloge zakonodajnih 
sprememb.

Države članice v ta namen in brez 
poseganja v člen 22 Komisiji sporočijo 
vsakršne ukrepe, ki so jih uvedle, 

Države članice v ta namen in brez 
poseganja v člen 22 Komisiji sporočijo 
vsakršne ukrepe, ki jih uporabljajo z 
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spremenile ali ohranile z namenom 
izvajanje postopkov iz členov 8 in 9.

namenom izvajanja direktive.

Obrazložitev

Opredeliti je treba nekatere vidike, ki jih mora zajeti ocenjevalno poročilo in katerega je 
treba predložiti po treh letih.
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