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Predlog spremembe 301
Linda McAvan

Predlog direktive
Poglavje II – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Razlika med Poglavjem II in Poglavjem III ni v pomoč in tudi ni potrebna, zato je 
enostavneje, če se oba naslova poglavij črtata.

Predlog spremembe 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Poglavje II - naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

V primeru uporabe izraza „organi“ je treba ta izraz opredeliti.
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Predlog spremembe 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojnosti organov države članice 
zdravljenja

Pristojnosti države članice zdravljenja

Or. es

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti s predlogom spremembe o naslovu Poglavja II.

Predlog spremembe 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 5 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojnosti organov države članice 
zdravljenja

Pristojnosti organov držav članic

Or. en

Obrazložitev

Da bi dosegli učinkovito čezmejno sodelovanje in zagotovili kakovostno zdravstveno varstvo v 
EU, pristojnosti javnih organov v zvezi z mobilnostjo pacientov ne bi smele biti omejene na 
države članice zdravljenja, temveč bi jih bilo treba razširiti na države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.
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Predlog spremembe 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Predlog direktive
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Pristojnosti organov države članice 

zdravljenja
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:
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;
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;
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;
d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo in da so jim zagotovljena pravna 
sredstva in odškodnina, kadar utrpijo 
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škodo, nastalo pri zdravstvenem varstvu;
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;
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;
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.
2. Vsak ukrep države članice o izvajanju 
tega člena upošteva določbe Direktive 
2005/36/ES o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij in Direktive 2000/31/ES o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja.
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.

Or. de
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Predlog spremembe 306
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Država članica zdravljenja je pristojna 
za organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva, in sicer ob upoštevanju načel 
univerzalnosti, dostopa do oskrbe dobre 
kakovosti, enakosti in solidarnosti ter 
načela, da se zdravstveno varstvo 
zagotavlja v skladu s potrebami. 

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;
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;
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;
d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo in da so jim zagotovljena pravna 
sredstva in odškodnina, kadar utrpijo 
škodo, nastalo pri zdravstvenem varstvu;
e) da so za zdravljenje na njihovem 
ozemlju vzpostavljeni sistemi zavarovanja 
poklicne odgovornosti ali jamstva ali 
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podobne ureditve, ki je enakovredna ali v 
bistvu primerljiva glede na njen namen 
ter ustreza naravi in obsegu tveganja;
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;
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.

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da je organizacija in razvoj zdravstvenega varstva v pristojnosti 
države članice ter da mora biti besedilo v tej direktivi zato manj podrobno.

Predlog spremembe 307
Georgs Andrejevs

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. 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:

(a) da so uvedeni mehanizmi za 
zagotovitev, da so izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva zmožni izpolniti 
takšne standarde, ob upoštevanju 

(a) da kadar se zdravstveno varstvo izvaja 
v državi članici, ki ni država, v kateri je 
pacient zavarovan, ali v državi članici, ki 
ni država, v kateri ima izvajalec storitev 
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mednarodne medicine in splošno priznane 
dobre zdravniške prakse;

zdravstvenega varstva stalno prebivališče, 
je registriran ali ustanovljen, se takšno 
zdravstveno varstvo zagotovi v okviru 
zakonodaje države članice zdravljenja.

(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(a) zagotovi v skladu s standardi in 
smernicami o kakovosti in varnosti, ki jih 
določi država članica zdravljenja, da:

(i) imajo lahko 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;

(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;

(ii) imajo pacienti in izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva iz drugih držav 
članic na voljo informacije o 
razpoložljivosti, cenah in rezultatih 
zagotovljenega zdravstvenega varstva ter 
podatke o zavarovanju izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva ali drugih oblikah 
osebne ali kolektivne zaščite v zvezi s 
poklicno odgovornostjo;

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

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

(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 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;

(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 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;

(g) pacientom iz drugih držav članic je (g) da je pacientom iz drugih držav članic 
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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.

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) do imajo pacienti, ki se zdravijo, 
pravico do zdravstvenega kartona v pisni 
ali elektronski obliki in posvetovanja z 
zdravnikom za nadaljevanje zdravljenja;
(gb) 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, zlasti z 
zagotavljanjem visokokakovostnega 
izobraževanja in usposabljanja pa tudi 
podpore za oblikovanje usklajenega 
evropskega učnega načrta in akreditacijo
zdravstvenih delavcev;
(gc) 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;

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti določbe v to direktivo, da bi zagotovili mehanizme, s katerimi bi države 
članice učinkovito zagotavljale spoštovanje načel univerzalnosti, enakosti, solidarnosti, 
kakovosti, varnosti in dostopa do zdravstvenega varstva.
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Predlog spremembe 308
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Kadar se zdravstveno varstvo izvaja v 
državi članici, ki ni tista država, v kateri je 
pacient zavarovana oseba, ali zdravstveno 
varstvo v državi članici, ki ni tista država, 
v kateri ima izvajalec storitev 
zdravstvenega varstva stalno prebivališče, 
je registriran ali ustanovljen, se takšna 
storitev zdravstvenega varstva zagotovi v 
okviru zakonodaje države članice 
zdravljenja v skladu z odstavkom 2.
Država članica zdravljenja zagotovi,:

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

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 
opravlja v skladu s standardi in 
smernicami kakovosti in varnosti, ki jih 
opredeli država članica zdravljenja, pri 
čemer se zagotovi, da: 

(i) imajo lahko pacienti in izvajalci 
storitev zdravstvenega varstva iz drugih 
držav, med drugim prek elektronskih 
sredstev, na voljo informacije o teh 
standardih in smernicah, vključno z 
določbami o nadzoru;
(ii) imajo pacienti in izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva iz drugih držav na 
voljo informacije o možnostih zdravljenja, 
razpoložljivosti, cenah in možnih 
rezultatih zagotovljenega zdravstvenega 
varstva ter podatke o zavarovanju 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
ali drugih oblikah osebne ali kolektivne 
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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 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 o možnostih zdravljenja, 
razpoložljivosti, cenah in možnih rezultatih 
zagotovljenega zdravstvenega varstva ter 
podatke o njihovem zavarovanju ali drugih 
oblikah osebne ali kolektivne zaščite v 
zvezi s poklicno odgovornostjo;

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

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

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 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;

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 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;

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) da imajo pacienti, ki so se zdravili, 
pravico do zdravstvenega kartona v pisni 
ali elektronski obliki s podatki o 
zdravljenju in vsemi zdravniškimi 
priporočili za nadaljnje zdravljenje;

Or. de
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Predlog spremembe 309
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Kadar se zdravstveno varstvo izvaja v 
državi članici, ki ni država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ali v državi članici, ki ni država, v kateri je 
izvajalec storitev zdravstvenega varstva 
ustanovljen, se takšno zdravstveno varstvo 
zagotovi v okviru zakonodaje države 
članice zdravljenja v skladu z odstavkom 2 
tega člena.
Zdravstveno varstvo se zagotavlja v skladu 
s standardi in smernicami za kakovost in 
varnost, ki jih določi država članica, v 
kateri poteka zdravljenje. Ta država 
članica zagotovi, da:

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je povečati pravno jasnost tega člena, in sicer z vstavitvijo 
besedila, ki je bilo prvotno del člena 11. Tudi načela iz predloga Komisije so se v 
predhodnem predlogu spremembe prestavila v člen 1. 

Predlog spremembe 310
Edite Estrela

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice so pristojne za 
organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva v skladu s členom 152(2) Pogodbe 
ES. V okviru tega morajo zagotoviti:
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njihovem ozemlju ter zagotovijo:

Or. pt

Predlog spremembe 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

Država članica zdravljenja je pristojna za 
organizacijo ter izvajanje varnega in 
visokokakovostnega zdravstvenega varstva 
v skladu z načeli splošnega dostopa, 
solidarnosti, cenovne dostopnosti, enake 
fizične dostopnosti in demokratičnega 
nadzora. Države članice zdravljenja so 
pristojne tudi za sredstva za vlaganje 
pritožb in pravna sredstva v primeru 
škode. V primeru škode, nastale pri 
čezmejnem zdravstvenem varstvu, se 
uporabljata sistem vlaganja pritožb in 
odškodninski sistem države članice 
zdravljenja. Država članica zdravljenja
opredeli jasne standarde kakovosti in 
varnosti za zdravstveno varstvo na 
njihovem ozemlju ter zagotovijo:

Or. en

Obrazložitev

Načela splošnega dostopa, solidarnosti, cenovne dostopnosti, enake fizične dostopnosti in 
demokratičnega nadzora so pomembna načela za zagotavljanje zdravstvenega varstva po 
Lizbonskem sporazumu. Pristojnosti v primeru škode so podrobneje pojasnjene s tem 
predlogom spremembe.
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Predlog spremembe 312
Anne Ferreira

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Država članica zdravljenja je pristojna 
za organizacijo, zagotavljanje in izvajanje 
zdravstvenega varstva. V okviru tega in ob 
spoštovanju načel splošnega interesa, 
univerzalnosti, dostopa do oskrbe dobre 
kakovosti v bližini in po razumni ceni, 
učinkovitosti, stalnosti, enakosti in 
solidarnosti, opredelijo jasne standarde 
kakovosti in varnosti za zdravstveno 
varstvo na njihovem ozemlju ter 
zagotovijo:

Or. fr

Obrazložitev

Treba je spomniti na točne pristojnosti držav članic v sistemu zdravstvenega varstva ter na 
načela, na katerih temelji njihovo delovanje. Treba se je tudi sklicevati na splošni interes.

Predlog spremembe 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Država članica zdravljenja je pristojna 
za organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva. V okviru tega in na osnovi načel 
splošnega interesa, univerzalnosti, dostopa 
do oskrbe dobre kakovosti, enakosti in 
solidarnosti ter javnih storitev, ki iz njih 
izhajajo in kot so podeljene izvajalcem 
zdravstvenih storitev, opredelijo jasne 
standarde kakovosti in varnosti za 
zdravstveno varstvo na njihovem ozemlju 
ter zagotovijo:
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Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale upoštevati načela univerzalnosti, cenovne dostopnosti, enakosti in 
solidarnosti, hkrati pa organizirati in zagotoviti zdravstvene storitve na osnovi teh načel (glej 
tudi člen 16 Pogodbe ES)..

Predlog spremembe 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Država članica zdravljenja je pristojna 
za organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva. V okviru tega in na osnovi načel 
univerzalnosti, dostopa do oskrbe dobre 
kakovosti, enakosti in solidarnosti ter 
javnih storitev, ki izhajajo iz teh načel in 
kot so podeljene izvajalcem zdravstvenih 
storitev, opredelijo jasne standarde 
kakovosti in varnosti za zdravstveno 
varstvo na njihovem ozemlju ter 
zagotovijo:

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale upoštevati načela univerzalnosti, cenovne dostopnosti, enakosti in 
solidarnosti, hkrati pa organizirati in zagotoviti zdravstvene storitve v skladu z njimi.
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Predlog spremembe 315
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Države članice zdravljenja so pristojne
za organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva. V okviru tega in ob upoštevanju 
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:

Or. nl

Predlog spremembe 316
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pl

Obrazložitev

Zdravstveno varstvo v EU bi moralo biti zagotovljeno brezplačno, tudi v zasebnih 
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zdravstvenih ustanovah.

Predlog spremembe 317
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. 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, dostopnosti 
invalidnih oseb in solidarnosti, opredelijo 
jasne standarde kakovosti in varnosti za 
zdravstveno varstvo na njihovem ozemlju 
ter zagotovijo:

Or. en

Obrazložitev

Dostopnost invalidnih oseb mora biti temeljno načelo pri zagotavljanju zdravstvenega varstva 
poleg drugih temeljnih načel, saj je enak dostop do zdravstvenega varstva za invalidne osebe 
vprašanje človekovih pravic.

Predlog spremembe 318
Iles Braghetto

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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:

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 upoštevajo:
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Or. en

Obrazložitev

Zahteva za države članice, naj „zagotovijo“ specifične točke, posega v njihovo pristojnost 
določanja lastnih standardov kakovosti in varnosti. Ob upoštevanju člena 152 Pogodbe, ki 
določa, da so države članice pristojne za organizacijo, financiranje in zagotavljanje 
zdravstvenega varstva za svoje državljane, se zdi, da bi bilo primerneje zapisati, da države 
članice „upoštevajo“, kot pa „zagotovijo“.

Predlog spremembe 319
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) da izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva ne zavrnejo zdravstvenega varstva 
nobenemu pacientu, ne glede na to ali je 
državljan iste ali druge države članice, na 
podlagi njegovega socialnega in 
ekonomskega položaja;

Or. nl

Obrazložitev

Vsaka država članica ohrani odgovornost za zagotavljanje zdravstvenega varstva, ne glede 
na socialni in ekonomski položaj pacienta.

Predlog spremembe 320
Edite Estrela

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) da so uvedeni mehanizmi za 
zagotovitev, da so izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva zmožni izpolniti 

(a) da se v primerih, ko se zdravstveno 
varstvo izvaja v državi članici, ki ni država 
članica pacientovega zdravstvenega 
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takšne standarde, ob upoštevanju 
mednarodne medicine in splošno priznane 
dobre zdravniške prakse;

zavarovanja, takšno zdravstveno varstvo 
zagotovi v skladu z zakonodajo države 
članice zdravljenja;

Or. pt

Predlog spremembe 321
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) da pacienti na zahtevo dobijo 
informacije o teh standardih in 
smernicah, vključno s predpisi o nadzoru 
in ocenjevanju;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se določbe člena osredotočijo na pomembno nalogo 
zagotavljanja pravne jasnosti in informacij pacientom, ki bodo tako lahko sprejemali
odločitve o čezmejnem zdravstvenem varstvu na podlagi informacij.

Predlog spremembe 322
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) da se zdravstveno varstvo resnično 
zagotavlja v skladu s standardi za 
kakovost in varnost oskrbe iz odstavka 1; 
pri tem se upošteva mednarodna medicina 
in splošno priznana dobra zdravniška 
praksa;
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dobre zdravniške prakse;

Or. nl

Predlog spremembe 323
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

a) da so zakonske zahteve za izvajalce 
storitev zdravstvenega varstva jasno 
opredeljene, ob upoštevanju mednarodne 
medicine in splošno priznane dobre 
zdravniške prakse;

Or. hu

Obrazložitev

Po našem mnenju je oblikovanje nacionalne zakonodaje o temeljnih načelih in zahtevah 
zdravstvenega varstva v pristojnosti držav članic, prav tako tudi preverjanje izvajanja 
zakonodaje s strani izvajalcev storitev zdravstvenega varstva in ukrepanje za zagotovitev 
skladnosti z zakonodajo. Zato predlagamo, da se določi, da so za pripravo jasnih zahtev iz 
člena 1(a) pristojne države članice.

Predlog spremembe 324
Kathy Sinnott

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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, 
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dobre zdravniške prakse; ob upoštevanju mednarodne medicine in 
splošno priznane dobre zdravniške prakse;

Or. en

Obrazložitev

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 

Predlog spremembe 325
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Standardi kakovosti morajo zajemati tudi službe nujne medicinske pomoči.
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Predlog spremembe 326
Kathy Sinnott

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Očitno je, da je treba v primeru nesreče (ali katastrofe) zdravstveno varstvo zagotavljati s kar 
najmanj upravnimi postopki za predhodno odobritev.

Ker se je treba v izrednih razmerah na mejnih območjih hitro odzvati, bo potrebno široko 
sodelovanje držav članic in njihovih služb nujne medicinske pomoči na regionalni ravni. 
Reševalci so pomembno osebje v teh razmerah.

Predlog spremembe 327
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pl
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Obrazložitev

Države članice lahko zagotovijo bolj podrobno zakonsko ureditev tega vprašanja, vendar 
morajo upoštevati mednarodno medicino in splošno priznane dobre medicinske prakse.

Predlog spremembe 328
Anne Ferreira

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(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, ter da jih 
dejansko spoštujejo;

Or. fr

Obrazložitev

Izvajalci storitev zdravstvenega varstva morajo narediti, kar je mogoče, da spoštujejo 
varnostne in kakovostne standarde zdravstvene oskrbe.

Predlog spremembe 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) da so ti standardi kakovosti in 
varnosti objavljeni v obliki, ki je jasna in 
dostopna za državljane;

Or. en
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Obrazložitev

Države članice morajo delovati odprto in pregledno v zvezi s standardi kakovosti in varnosti, 
zato bi jih morale objaviti.

Predlog spremembe 330
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) da certifikacija in akreditacija 
postopkov zdravljenja upoštevata elemente 
kakovosti in varnosti ter merila trajnosti 
za javne in zasebne zdravstvene sisteme. 
Povečanje stroškov, ki ga ni možno oceniti 
ali upravičiti z realnim povečanjem ravni 
zdravja ljudi, bi lahko povzročilo razpad 
javnih zdravstvenih sistemov in vse večjo 
diskriminacijo pacientov s patologijami, ki 
zahtevajo dražje zdravljenje, s strani 
sistemov zdravstvenega zavarovanja;

Or. en

Obrazložitev

Certifikacija in akreditacija postopkov zdravljenja morata upoštevati tudi merila trajnosti 
javnih in zasebnih zdravstvenih sistemov. Če pride do porasta neselektivnega pridobivanja 
zdravljenja in/ali diagnostičnih rešitev, lahko posledični stroški povzročijo vse večjo 
diskriminacijo pacientov s patologijami, ki zahtevajo drago zdravljenje, ki bi ga sistemi 
zdravstvenega zavarovanja lahko vedno bolj zavračali, kot se je v preteklosti zgodilo na 
primer pri ljudeh z aidsem.



PE418.256v01-00 26/101 AM\762980SL.doc

SL

Predlog spremembe 331
Nicolae Vlad Popa

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b in c

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(a) 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;

(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;

(ii) da imajo pacienti in izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva iz drugih držav 
članic na voljo 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;

Or. en

Obrazložitev

While the text proposed by the Commission implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
amendment suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.
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Predlog spremembe 332
Edite Estrela

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(a) zagotovi v skladu s 
standardi in smernicami o kakovosti in 
varnosti, ki jih določi država članica 
zdravljenja;

Or. pt

Predlog spremembe 333
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

b) da se uporaba nacionalnih pravnih
standardov s strani izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva v praksi redno 
spremlja in da se ustrezno ukrepa, kadar ti
standardi niso izpolnjeni;

Or. hu

Obrazložitev

Oblikovanje nacionalne zakonodaje o temeljnih načelih in zahtevah zdravstvenega varstva je 
v pristojnosti držav članic, prav tako tudi zagotavljanje skladnosti z zakonodajo. Zato 
predlagamo, da se določi, da so za uveljavljanje zakonodaje pristojne države članice. Izraz 
„korektivni ukrepi“ je presplošen in se ga lahko široko razlaga.
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Predlog spremembe 334
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Standardi kakovosti morajo zajemati tudi službe nujne medicinske pomoči.

Predlog spremembe 335
Iles Braghetto

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it
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Obrazložitev

Ocenjevanje je pomembno za oblikovanje mreže pristojnih struktur, ki so priznane zaradi 
kakovosti svojih storitev.

Predlog spremembe 336
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

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 pacientom zagotovijo informacije 
o razpoložljivosti, cenah in rezultatih 
zagotovljenega zdravstvenega varstva, 
vključno glede kakovosti, pa tudi podatke 
o statusu registracije izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva, zavarovanju ali 
drugih oblikah osebne ali kolektivne 
zaščite v zvezi s poklicno odgovornostjo;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se določbe člena osredotočijo na pomembno nalogo 
zagotavljanja pravne jasnosti in informacij pacientom, ki bodo tako lahko sprejemali 
odločitve o čezmejnem zdravstvenem varstvu na podlagi informacij.

Predlog spremembe 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

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 

(c) da izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva zagotovijo vse pomembne 
informacije, tako da lahko pacienti 
sprejemajo utemeljene odločitve, zlasti 
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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;

informacije o njihovem pogodbenem 
statusu, razpoložljivosti, cenah, ravni 
povračila in postopkih za povračilo 
stroškov, kazalcih kakovosti, ter podatke o 
njihovem zavarovanju ali drugih oblikah 
osebne ali kolektivne zaščite v zvezi s 
poklicno odgovornostjo;

Or. fr

Obrazložitev

Izvajalci zdravstvene oskrbe (če delujejo kot javni ali zasebni delavci) morajo zagotoviti širše 
informacije o svojem članstvu v poklicnemu združenju, če imajo še vedno dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti itd.

Pojem rezultatov zdravstvene oskrbe je glede kakovosti zelo kočljiv. Če priznan in pristojen 
zdravstveni organ izda dovoljenje ali potrdilo zdravstvenemu delavcu ali ustanovi, je 
priporočljivo, da je ta informacija dostopna ter da se omeji le na informacijo o tem.

Predlog spremembe 338
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

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 organi in osebe, pristojne za 
organizacijo in izvajanje 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;

Or. pl

Obrazložitev

Takšne informacije je treba zagotoviti ne le v bolnicah; spremenjeno besedilo bo pacientom 
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olajšalo dostop do informacij na tem področju, ki jih potrebujejo.

Predlog spremembe 339
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

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 o statusu registracije 
izvajalcev, razpoložljivosti, cenah in 
rezultatih zagotovljenega zdravstvenega 
varstva ter podatke o njihovem 
zavarovanju ali drugih oblikah osebne ali 
kolektivne zaščite v zvezi s poklicno 
odgovornostjo. Pacientom je treba 
omogočiti kar najpopolnejše razumevanje 
informacij (če je potrebno s pomočjo 
tolmača ali prevoda);

Or. nl

Obrazložitev

Izvajalci storitev zdravstvenega varstva morajo zagotoviti vse informacije o svojem statusu 
registracije. To se nanaša na njihov status javnega ali zasebnega izvajalca storitev 
zdravstvenega varstva in s tem povezan obseg stroškov ter pogoje, na njihovo dovoljenje (ali 
je bilo odvzeto ali ne) ter na njihovo članstvo v poklicnih združenjih.

Poleg tega je treba pacientom dati na voljo sredstva, potrebna za razumevanje informacij, na 
primer pomoč tolmača. To je enako pomembno za zdravstveno osebje, za katerega ni mogoče 
pričakovati, da bi poznalo vseh 23 uradnih jezikov EU.
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Predlog spremembe 340
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

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 o razpoložljivosti, kakovosti, 
varnosti, cenah in rezultatih 
zagotovljenega zdravstvenega varstva ter 
podatke o njihovem zavarovanju ali drugih 
oblikah osebne ali kolektivne zaščite v 
zvezi s poklicno odgovornostjo;

Or. en

Obrazložitev

Pacienti bodo zdravstveno varstvo iskali v tujini zaradi težav z razpoložljivostjo ali 
pomanjkanja ustrezne oskrbe tam, kjer prebivajo. Zato je treba na seznam meril, ki veljajo pri 
odločanju za zdravstveno varstvo v tujini, vključiti kvaliteto in varnost.

Predlog spremembe 341
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

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 o razpoložljivosti, cenah in 
kazalcih kakovosti, ter podatke o njihovem 
zavarovanju ali drugih oblikah osebne ali 
kolektivne zaščite v zvezi s poklicno 
odgovornostjo;
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Or. fr

Obrazložitev

Pojem "rezultati zdravstvenega varstva" je zelo kočljiv. Ob pomanjkanju objektivnih in 
usklajenih meril bi zdravstveni delavci lahko poročali o izredno dobrih "rezultatih". V večini 
držav članic se je v medijih pojavilo veliko publikacij o "zaslugah" zdravstvenih ustanov ali 
delavcev. Take informacije niso niti umestne niti primerne, v nekaterih državah članicah pa 
lahko naletijo tudi na prepoved takega oglaševanja.

Predlog spremembe 342
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c

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 o razpoložljivosti, cenah, 
dostopnosti za invalidne osebe in rezultatih 
zagotovljenega zdravstvenega varstva ter 
podatke o njihovem zavarovanju ali drugih 
oblikah osebne ali kolektivne zaščite v 
zvezi s poklicno odgovornostjo;

Or. en

Obrazložitev

Informacije o dostopnosti infrastrukture zdravstvenega varstva itd. so bistvene za invalidne 
osebe, da bi se te lahko resnično odločale na podlagi informacij in upoštevale pogoje, ki so 
izredno pomembni za dejansko sposobnost prejemanja zdravstvenega varstva v tujini.
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Predlog spremembe 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka c a in c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) da javno pooblaščeni organ za 
odobritev zdravljenja napotijo pacienta na 
zdravstveno varstvo v zdravstvene 
ustanove v drugih državah članicah;
cb) da javno pooblaščeni organ za 
odobritev zdravljenja vnaprej zagotoviti 
pokritje stroškov zdravljenja v državi 
članici zdravstvenega zavarovanja ali v 
drugi državi članici kot pogoj, da država 
članica zdravstvenega zavarovanja pokrije 
stroške;

Or. da

Obrazložitev

Odločanje o tem, kje in kdaj se pacientu omogoči zdravljenje, mora temeljiti na strokovnem 
mnenju, ne na posameznikovem finančnem stanju ali dostopu do posebnih virov.

Predlog spremembe 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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;

(d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo pri neodvisnem razsodniku ali 
varuhu človekovih pravic v državi članici 
zdravljenja in državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja ter da so jim 
zagotovljena brezplačna pravna sredstva in 
po potrebi odškodnina, kadar utrpijo 
škodo, nastalo pri zdravstvenem varstvu;

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zagotovili, da bodo pacienti lahko vložili pritožbo ne le v teoriji, temveč tudi v praksi, 
ter da jim bo dostopno ustrezno pravno sredstvo in potrebna odškodnina, bi morali imeti 
možnost, da vložijo pritožbo v državi članici zdravljenja in državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 345
Claude Turmes, Margrete Auken

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;

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

Or. en

Predlog spremembe 346
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

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;

(d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo in da so vzpostavljeni brezplačni 
mehanizmi za zagotavljanje pravnih 
sredstev in odškodnine, kadar utrpijo 
škodo, nastalo pri zdravstvenem varstvu,
ali se je zavejo;

Or. en

Obrazložitev

Pacienti bi morali imeti možnost zahtevati pravna sredstva ali odškodnino v primeru škode 
ter imeti zagotovilo, da je ta postopek pravičen in pregleden. Pri doseganju tega cilja je 
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bistveno sklicevanje na mehanizme, vzpostavljene v ta namen.

Predlog spremembe 347
Linda McAvan

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;

(d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo ter da so vzpostavljeni mehanizmi 
za uveljavljanje pravnih sredstev in 
odškodnine, kadar utrpijo škodo, nastalo 
pri zdravstvenem varstvu;

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da se določbe člena osredotočijo na pomembno nalogo 
zagotavljanja pravne jasnosti in informacij pacientom, ki bodo tako lahko sprejemali 
odločitve o čezmejnem zdravstvenem varstvu na podlagi informacij.

Predlog spremembe 348
Marianne Thyssen

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;

(d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo in da so jim zagotovljena pravna 
sredstva in da lahko prejmejo odškodnino 
za kakršno koli škodo, ki jo utrpijo in ki 
nastane pri zdravstvenem varstvu;

Or. nl
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Predlog spremembe 349
Bill Newton Dunn

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;

(d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo in da so jim zagotovljena pravna 
sredstva in odškodnina, kadar utrpijo 
škodo, nastalo pri zdravstvenem varstvu.
Ukrepi za popravo in odškodnino morajo 
ne glede na izbrani sistem ustrezati 
namenu in biti na voljo vsem, to pomeni, 
da so odprti, hitri, cenovno dostopni, 
neodvisni in primerni, da jih uporabijo 
bolni ali ranjeni pacienti, katerih materin 
jezik ni nujno jezik države članice. 
Postopki ne smejo ovirati pritožbe ali 
zahtevati od pacienta, da se vrne v državo 
članico, v kateri je potekalo zdravljenje.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni sistemi držav članic za upravno popravo in odobritev odškodnine za zdravniško 
napako so omejeni. Pravna sredstva so lahko nedostopna državljanom z nizkimi prihodki.
Predlog spremembe ob upoštevanju potrebe po jasnosti za paciente določa jasne minimalne 
standarde, ki so skladni z najpomembnejšimi zaščitnimi ukrepi za države članice.

Predlog spremembe 350
Linda McAvan

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 

(e) da so za zdravljenje na njihovem 
ozemlju vzpostavljeni sistemi zavarovanja 
poklicne odgovornosti ali sistemi, v 
katerih morajo delodajalci prevzeti 
posredno odgovornost, ki so enakovredni
ali v bistvu primerljivi glede na svoj namen 
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ustreza naravi in obsegu tveganja; ter ustrezajo naravi in obsegu tveganja;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva tiste primere, v katerih zdravstveni delavci ne nosijo 
individualne odgovornosti, temveč posredno odgovornost prevzame delodajalec.

Predlog spremembe 351
Gyula Hegyi

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 se z nacionalnimi standardi ustvari 
pravni okvir za delovanje sistemov
zavarovanja poklicne odgovornosti, ki 
ustreza naravi in obsegu tveganja, ali da 
obstaja drugo jamstvo, ki je enakovredno
ali v bistvu primerljivo z omenjenimi 
sistemi zavarovanja poklicne odgovornosti
glede na njegov namen v zvezi z 
zdravljenjem na njihovem ozemlju;

Or. hu

Obrazložitev

Delovanja sistemov zavarovanja poklicne odgovornosti ne more predpisati zakonodaja 
Skupnosti, saj bi to bilo očitno poseganje v pristojnost držav članic za financiranje svojih 
sistemov zdravstvenega varstva. Te obveznosti ni mogoče izpeljati iz prava Skupnosti. Pomen 
„drugega jamstva“ je še naprej nejasen.
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Predlog spremembe 352
Françoise Grossetête

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 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, ter da 
zdravstveni delavci seznanijo pristojne 
organe o sklenitvi takega zavarovanja;

Or. fr

Obrazložitev

Da bi zagotovili enakovredno zaščito pacientov v Evropski uniji, mora biti poklicna civilna 
odgovornost obvezna, njeno preverjenost pa jamči pristojni poklicni organ. Prav tako je treba 
predvideti skladnost jamstev, ki jih nudijo zavarovanja, glede višine odškodnine in načina 
izvajanja.

Predlog spremembe 353
Anne Ferreira

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 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, ter da 
zdravstveni delavci seznanijo pristojne 
organe o sklenitvi takega zavarovanja;

Or. fr
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Obrazložitev

Z zavarovanjem se zaščiti paciente, vendar je treba predvideti nadzor s strani regulativnega 
poklicnega organa in usklajenost jamstev, ki jih nudijo zavarovanja, glede višine odškodnine 
in načina izvajanja.

Predlog spremembe 354
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka f

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;

Or. nl

Predlog spremembe 355
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 so 
zagotovljene enake pravice tudi v zvezi s 
postopkom zdravljenja, enako zdravljenje 
kot državljanom države članice zdravljenja 
in informacije o pravnih sredstvih, ki so 
na voljo, vključno z zaščito pred 
diskriminacijo, zagotovljeno v skladu z 
zakonodajo Skupnosti in veljavno 
zakonodajo države članice zdravljenja. 
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Or. pl

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s splošnimi načeli pravičnosti in nediskriminacije iz člena 21 
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe 356
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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) da je pacientom iz drugih držav članic 
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. Enako zdravljenje 
državam članicam ne preprečuje dajanja 
prednosti domačim pacientom, če je to 
nujno za zagotovitev, da bo ostal vpliv
čezmejne oskrbe na čakalne dobe 
razumen in obvladljiv. Enako zdravljenje 
državam članicam ne preprečuje določitve 
drugačne cene za čezmejno oskrbo, če je 
to potrebno zaradi upoštevanja stroškov, 
nastalih zaradi razvoja nudenja 
zdravstvenih storitev in infrastrukture, 
potrebne zanje.

Or. nl
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Predlog spremembe 357
John Bowis

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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) da je pacientom iz drugih držav članic 
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. Vendar ta direktiva 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva v 
posamezni državi članici ne obvezuje, da 
zdravstveno varstvo zagotovijo zavarovani 
osebi iz druge države članice ali da pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva 
dajejo prednost zavarovani osebi iz druge 
države članice v škodo osebi s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, ki je zavarovana 
v državi članici zdravljenja. 

Or. en

Predlog spremembe 358
Iles Braghetto

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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) da je pacientom iz drugih držav članic 
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. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
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drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje.

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da bi bilo zaradi jasnosti in doslednosti primerno, da se v osrednji del direktive vključi 
izjava, ki potrjuje, kar je zapisano že v uvodni izjavi 12, da se od izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva ne zahteva, da sprejmejo načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo pacientov iz države članice zdravljenja.

Predlog spremembe 359
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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, brez poseganja v 
obveznost držav članic v skladu  s katero 
izvajalci v okviru javno financiranega 
sistema pri izvajanju zdravljenja dajo 
prednost pacientom, ki jih je treba 
zdraviti, v skladu s sistemom napotitve, 
določenim v nacionalni zakonodaji, ali ki 
so na čakalnem seznamu.

Or. hu

Obrazložitev

V zvezi s členom 5(1) menimo, da prepoved diskriminacije ne vpliva na pristojnost držav 
članic, da pri izvajanju zdravljenja zagotovijo prednost pacientom, ki jih je treba zdraviti, v 
skladu s sistemom napotitve, določenim v nacionalni zakonodaji. Iz izvajanja te obveznosti o 
izvajanju zdravljenja izhaja, da lahko ta direktiva državam članicam naloži obveznost, da 
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zagotovijo zdravljenje pacientom, ki prihajajo iz drugih držav.

Predlog spremembe 360
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) da se ohrani pravica do pisne ali 
elektronske zdravstvene kartoteke z 
namenom stalnosti oskrbe;

Or. nl

Obrazložitev

Zdravstvena kartoteka je zelo pomembna, saj je treba upoštevati, da je stalnost oskrbe v 
primerih čezmejne oskrbe specifičen problem.

Predlog spremembe 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) da potekajo sistematična in stalna 
prizadevanja za izboljšanje teh standardov 
v skladu s sklepi Evropskega sveta o 
skupnih vrednotah in načelih 
zdravstvenih sistemov Evropske unije ter 
ob upoštevanju novih dognanj v 
mednarodni medicini in splošno priznani 
dobri zdravniški praksi, pa tudi ob 
upoštevanju nove zdravstvene tehnologije;

Or. en
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Obrazložitev

Zdravstvene sisteme Evropske unije je treba upravljati v skladu s skupnimi vrednotami in 
načeli, kot jih je določil Evropski svet, ter ob upoštevanju novih dognanj v medicini, 
tehnologiji in praksi.

Predlog spremembe 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) da države članice jasno opredelijo 
pravice pacientov in ljudi glede 
zdravstvenega varstva v skladu z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

Or. en

Obrazložitev

Ker je cilj te direktive uveljaviti pravice pacientov v okviru čezmejnega zdravstvenega 
varstva, bi morale države članice te pravice in pravice ljudi na splošno glede zdravstvenega 
varstva opredeliti in uzakoniti v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Javni organi v državi članici 
zdravljenja redno spremljajo dostopnost, 
kakovost in finančno stanje svojih 
sistemov zdravstvenega varstva na podlagi 
podatkov, zbranih po členu 18 te direktive. 
Pravočasno sprejemajo ukrepe za 
ohranjanje ravni javnega zdravja in 
finančne vzdržnosti sistemov socialne 
varnosti.
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Or. en

Obrazložitev

Zdravstveni sistemi Evropske unije bi morali izpolniti potrebe prebivalstva, tj. zagotoviti 
dostopno in kakovostno zdravstveno varstvo, ki je ustrezno financirano. Zato morajo javni 
organi zdravstvene sisteme redno spremljati in preverjati na podlagi objektivnih podatkov ter 
sprejemati ukrepe za zagotavljanje kakovosti, dostopnosti in finančnega stanja svojih 
sistemov zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. da države članice jasno opredelijo 
pravice pacientov in ljudi glede 
zdravstvenega varstva v skladu z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

Or. en

Obrazložitev

Ker je cilj te direktive uveljaviti pravice pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu, bi 
morale države članice te pravice in pravice ljudi na splošno glede zdravstvenega varstva 
opredeliti in uzakoniti v skladu z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe 365
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Država članica ima možnost, ne 
dolžnost, da sprejme paciente iz drugih 
držav članic v načrtovano zdravljenje. 
Ukrepi za takšna načrtovana zdravljenja 
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ne smejo posegati v možnosti in dolžnosti 
države članice, da zagotavlja zdravstveno 
varstvo svojemu prebivalstvu.

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je poudariti, da ta direktiva ne sme prispevati k slabši kakovosti zdravstvenega 
varstva ali težjemu dostopu do zdravstvenega varstva v državah članicah.

Predlog spremembe 366
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vsak ukrep države članice o izvajanju 
tega člena upošteva določbe Direktive 
2005/36/ES o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij in Direktive 2000/31/ES o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta sklicevanja so se prestavila v člen 3.

Predlog spremembe 367
Richard Seeber

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 

črtano
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obravnavanju visoke ravni varovanja 
zdravja kot osnove Komisija v sodelovanju 
z državami članicami oblikuje smernice, 
da olajša izvajanje iz odstavka 1.

Or. de

Obrazložitev

Oblikovanje smernic v predlagani obliki ni potrebno, saj ima Komisija splošen mandat, da 
izda smernice za izvajanje zakonodaje Skupnosti.

Predlog spremembe 368
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Obrazložitev

Člen zadeva pristojnosti države članice zdravljenja, zato ta odstavek ni primeren.

Predlog spremembe 369
Edite Estrela

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 

črtano



AM\762980SL.doc 49/101 PE418.256v01-00

SL

obravnavanju visoke ravni varovanja 
zdravja kot osnove Komisija v sodelovanju 
z državami članicami oblikuje smernice, 
da olajša izvajanje iz odstavka 1.

Or. pt

Predlog spremembe 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

Predlog spremembe 371
Dagmar Roth-Behrendt

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, države članice 
oblikujejo smernice, da olajšajo izvajanje
iz odstavka 1 in v treh mesecih po začetku 
veljavnosti zakonodaje obvestijo Komisijo
o vsebini smernic.

Če države članice ne oblikujejo teh 
smernic, da olajšajo izvajanje iz 
odstavka 1, te smernice oblikuje Komisija 
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v sodelovanju z državami članicami.
Države članice in Komisija poskrbijo, da 
so te smernice lahko dostopne za izvajalce 
storitev zdravstvenega varstva in paciente.

Or. en

Obrazložitev

Tako bo predlog bolj v skladu z načeli subsidiarnosti in sorazmernosti ter spoštovanjem 
pristojnosti držav članic na področju zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 372
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

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
storitev čezmejne službe nujne medicinske 
pomoči ter ob obravnavanju visoke ravni 
varovanja zdravja kot osnove, Komisija v 
sodelovanju z državami članicami oblikuje 
smernice, da olajša izvajanje iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Standardi kakovosti morajo zajemati tudi službe nujne medicinske pomoči.

Predlog spremembe 373
Kathy Sinnott

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V kolikor je treba olajšati izvajanje 3. V kolikor je treba olajšati izvajanje 
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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.

čezmejnega zdravstvenega varstva in
storitev čezmejne službe nujne medicinske 
pomoči ter ob obravnavanju visoke ravni 
varovanja zdravja kot osnove, Komisija v 
sodelovanju z državami članicami oblikuje 
smernice, da olajša izvajanje iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Očitno je, da je treba v primeru nesreče (ali katastrofe) zdravstveno varstvo zagotavljati s kar 
najmanj upravnimi postopki za predhodno odobritev.

Ker se je treba v izrednih razmerah na mejnih območjih hitro odzvati, bo potrebno široko 
sodelovanje držav članic in njihovih služb nujne medicinske pomoči na regionalni ravni. 
Reševalci so pomembno osebje v teh razmerah.

Predlog spremembe 374
Georgs Andrejevs

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 ter 
strokovnjaki iz zadevnih skupin pacientov 
in poklicnih skupin oblikuje smernice, da 
olajša izvajanje iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili najvišje standarde pri zagotavljanju zdravstvenega varstva v Evropi, je treba 
oblikovati evropske smernice. Da bi te smernice oblikovali, sprejeli in izvajali, je potrebno 
sodelovanje zdravstvenih delavcev in njihovih predstavniških organizacij od samega začetka.
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Predlog spremembe 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 smernice, da 
olajša izvajanje iz točk c–g v odstavku 1.

Or. da

Predlog spremembe 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ker je, zlasti za paciente, ohranjanje 
kakovosti in varnosti čezmejne oskrbe zelo 
pomembno, je treba med organizacije, ki 
oblikujejo standarde in smernice iz 
odstavkov 1 in 3, vključiti vsaj 
organizacije pacientov (zlasti čezmejne).

Or. nl

Predlog spremembe 377
Linda McAvan

Predlog direktive
Poglavje III – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

POGLAVJE III črtano
UPORABA ZDRAVSTVENEGA 
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VARSTVA V DRUGI DRŽAVI ČLANICI

Or. en

Obrazložitev

Razlika med Poglavjem II in Poglavjem III ni v pomoč in tudi ni potrebna, zato je 
enostavneje, če se oba naslova poglavij črtata.

Predlog spremembe 378
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 a

Ohranjanje pacientove pravice do 
svobodne izbire

Države članice zagotovijo, da se pacienti, 
ki se odločijo za čezmejno oskrbo, 
odločajo svobodno in da zdravstvene 
zavarovalnice pacientov ne spodbujajo k 
zdravljenju v tujini ali jih silijo vanj 
zaradi nižjih stroškov.

Or. nl

Obrazložitev

Pacienti morajo odločitev za čezmejno oskrbo vedno sprejeti svobodno.
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Predlog spremembe 379
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 6 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 6 Člen 6
Zdravstveno varstvo v drugi državi članici Pristojnosti organov države članice 

pacientovega zdravstvenega zavarovanja

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe za uskladitev naslova člena 6 z naslovom člena 5. Splošna težava 
predloga direktive je, da naslovi členov ne odražajo vsebine člena, zato bi bilo treba celovito 
pregledati naslove. 

Predlog spremembe 380
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Člen 6

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 

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 6, 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 v skladu z enakimi 
mehanizmi iz Uredbe (EGS) št. 1408/71 in 
njene naslednice, Uredbe (ES) 
št. 883/2004.
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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.
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. Država članica zagotovi, da so 
zdravniki ali izvajalci zdravstvenih 
storitev, ki opravljajo storitve kot 
pogodbeni partnerji svojih nacionalnih 
zdravstvenih sistemov ali obveznih 
sistemov socialne varnosti, zavezani 
sprejeti evropsko kartico zdravstvenega 
zavarovanja in obrazec E-112 ter paciente 
z evropsko kartico zdravstvenega 
zavarovanja zdraviti pod enakimi pogoji, 
kot določa uredba o koordinaciji sistemov 
socialne varnosti. Države članice od 
izvajalcev storitev zahtevajo, da v svoji 
čakalnici namestijo znak evropske kartice 
zdravstvenega zavarovanja (podobno kot 
za kreditne kartice v trgovinah in 
restavracijah), ki navaja, da se evropska 
kartica zdravstvenega zavarovanja 
sprejema v skladu z navedeno uredbo.

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

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

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 



PE418.256v01-00 56/101 AM\762980SL.doc

SL

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

5. Pacientom, ki prejemajo zdravstveno 
varstvo v državi članici, ki ni država 
članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ali iščejo zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici, se zagotovi dostop 
do njihovih zdravstvenih kartotek v skladu 
z nacionalnimi ukrepi o izvajanju določb 
Skupnosti o varstvu osebnih podatkov, 
zlasti direktiv 95/46/ES in 2002/58/ES.

Or. en

Obrazložitev

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Predlog spremembe 381
Edite Estrela

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo ali poiskati 

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da se 
pacientom, ki potrebujejo zdravljenje v 
drugi državi članici, ne prepreči prejemanje 
takšnega zdravstvenega varstva, kadar je 
zadevno zdravljenje med ugodnostmi, 
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zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
ne prepreči prejemanje zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, v kateri je 
zadevno zdravljenje med ugodnostmi, 
zagotovljenimi z zakonodajo države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in do katerih je zavarovana 
oseba upravičena. Država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zavarovani osebi povrne stroške, ki bi bili 
plačani iz obveznega sistema socialne 
varnosti za enako ali podobno zdravstveno 
varstvo na njenem ozemlju. V vsakem 
primeru država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja določi, katere 
storitve zdravstvenega varstva so plačane 
ne glede na kraj izvajanja.

zagotovljenimi z zakonodajo države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in do katerih so ti pacienti 
upravičeni in je dostop do njih pogojen s 
kliničnimi postopki napotitve v državi 
članici zdravstvenega zavarovanja.

Or. pt

Predlog spremembe 382
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. V skladu z določbami členov 7, 8 in 9 
država članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja zagotovi povračilo stroškov
zavarovani osebi, ki potuje v drugo državo 
članico z namenom prejemati zdravstveno 
varstvo v drugi državi članici.
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varstvo na njenem ozemlju. V vsakem 
primeru država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja določi, katere 
storitve zdravstvenega varstva so plačane
ne glede na kraj izvajanja.

Država članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja določi, za katere storitve 
zdravstvenega varstva je zavarovana oseba 
upravičena do povračila stroškov, stopnjo 
povračila stroškov in stopnjo participacije 
zavarovane osebe ne glede na kraj 
izvajanja.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je poenostaviti odstavek.

Predlog spremembe 383
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zdravstveno varstvo v drugi državi članici Zdravstveno varstvo v drugi državi članici 
ali iz nje

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 

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 obiskal 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 
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plačani iz obveznega sistema socialne 
varnosti za enako ali podobno zdravstveno 
varstvo na njenem ozemlju.

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 so plačane ne glede na kraj 
izvajanja.

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.

Or. nl

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 384
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 

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 
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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.

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 
državi članici zdravljenja ali zavarovani 
osebi povrne stroške, ki bi bili plačani iz 
obveznega sistema socialne varnosti za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo na 
njenem ozemlju. Če je določeno obliko 
bolezni ali poškodbe mogoče zdraviti na 
več načinov, ima pacient pravico do 
povračila stroškov za vse oblike 
zdravljenja, ki jih ustrezno preizkusi 
mednarodna medicina, četudi niso na 
voljo v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja. Če država 
članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja zavrne povračilo tovrstnega 
zdravljenja , mora svojo odločitev 
medicinsko utemeljiti. V vsakem primeru 
država članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja določi, katere storitve 
zdravstvenega varstva so plačane ne glede 
na kraj izvajanja. Država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
vzpostavi ustrezne in razumljive 
mehanizme za neposredno plačilo teh 
stroškov izvajalcem storitev zdravstvenega 
varstva.

Or. en

Obrazložitev

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.
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Predlog spremembe 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo ali poiskati 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
ne prepreči prejemanje zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, v kateri je 
zadevno zdravljenje med ugodnostmi, 
zagotovljenimi z zakonodajo, vključno z 
upravnimi predpisi, smernicami in 
kodeksi ravnanja zdravstvenih poklicev,
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. Zdravstveno 
varstvo se lahko šteje za podobno, če ni v 
nasprotju z zakoni, predpisi in kodeksi 
ravnanja zdravstvenih poklicev države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. V vsakem primeru država 
članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja določi, katere storitve 
zdravstvenega varstva so plačane ne glede 
na kraj izvajanja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice včasih ne urejajo zdravstvenih storitev z nacionalno zakonodajo, temveč z 
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upravnimi predpisi, smernicami in kodeksi ravnanja zdravstvenih poklicev. Ti so za 
zdravstvene delavce v državah članicah obvezujoči, zato bi morali enaki pogoji veljati v 
državah članicah, v katerih se zdravi pacient. 

Predlog spremembe 386
Maria Berger

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo ali poiskati 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
ne prepreči prejemanje zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, v kateri je 
zadevno zdravljenje med ugodnostmi, 
zagotovljenimi z zakonodajo države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in do katerih je zavarovana 
oseba upravičena. Država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zavarovani osebi povrne dejanske stroške 
zdravstvenega varstva v državi članici 
zdravljenja. Če je določeno obliko bolezni 
ali poškodbe mogoče zdraviti na več 
načinov, ima pacient pravico do povračila 
stroškov za vse oblike zdravljenja, ki so 
ustrezno preizkušeni in dokazani v 
mednarodni medicini, četudi niso na voljo 
v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja. V vsakem 
primeru država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja določi, katere 
storitve zdravstvenega varstva so plačane 
ne glede na kraj izvajanja.

Or. de
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Obrazložitev

Da se ne ogrozi finančnih temeljev nacionalnih zdravstvenih sistemov držav članic 
zdravljenja, je treba oceniti dejanske stroške, ki jih ima država članica zdravljenja.

Predlog spremembe 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo ali poiskati 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
ne prepreči prejemanje zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, v kateri je 
zadevno zdravljenje med ugodnostmi, 
zagotovljenimi z zakonodajo države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in do katerih je zavarovana 
oseba upravičena. Država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zavarovani osebi povrne stroške za 
običajno in preizkušeno zdravljenje na 
podlagi diagnoze v državi članici 
zdravljenja v višini, ki bi bila zavarovani 
osebi povrnjena za običajno in 
preizkušeno zdravljenje te diagnoze v 
njeni državi članici zdravstvenega 
zavarovanja. V vsakem primeru država 
članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja določi, katere storitve 
zdravstvenega varstva so plačane ne glede 
na kraj izvajanja.

Or. de

Obrazložitev

Trenutno ni mogoče primerjati zdravstvenega varstva med državami članicami. Da bi bilo 
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povračilo stroškov po sistemu te direktive sploh možno, se pacientu povrnejo stroški za 
zdravljenje njegove diagnoze, in sicer za običajno in preizkušeno v državi članici zdravljenja.
Pri tem se višina povrnjenih stroškov omeji na stroške za običajno in preizkušeno zdravljenje 
enake diagnoze v državi članici pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Država članica zdravstvenega zavarovanja je pristojna za določanje ne le storitev 
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zdravstvenega varstva, ki se plačajo (zadnji odstavek člena 6(1)), temveč v vsakem 
posameznem primeru tudi stopnjo povračila in participacije.

Predlog spremembe 389
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sv

Obrazložitev

Države članice morajo imeti pravico, da same oblikujejo svoje sisteme socialne varnosti.
Vendar pa je način zdravljenja pogosto odvisen od prakse znotraj določenega zdravstvenega 
poklica, ki temelji na usposabljanju in specializaciji. To ne sme biti vodilno načelo pri 
določanju povračila, ki mora biti odvisno od učinkov, ki jih ima storitev na pacientovo stanje.
To ne vpliva na raven povračila, temveč pacientom omogoča več svobodne izbire, to pa je še 
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posebej pomembno za paciente z novimi ali redkejšimi boleznimi.

Predlog spremembe 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki 
namenoma potuje v drugo državo članico 
z namenom prejemati zdravstveno varstvo 
ali poiskati zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici, ne prepreči prejemanja 
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.

Or. nl
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Predlog spremembe 391
Iles Braghetto

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo (načrtovana 
oskrba) ali poiskati zdravstveno varstvo 
(načrtovana oskrba) 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.

Or. it

Obrazložitev

V tem členu je treba pojasniti, da gre za načrtovano oskrbo, zaradi katere pacient potuje v 
tujino.
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Predlog spremembe 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Pojem "podobno zdravstveno varstvo" ni dovolj natančen, za razliko od pojma "enako 
zdravstveno varstvo". Zaradi popolne jasnosti je treba črtati prvi pojem.
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Predlog spremembe 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. it

Obrazložitev

Pojem "podobno zdravstveno varstvo" ni dovolj natančen, za razliko od pojma "enako 
zdravstveno varstvo". Zaradi popolne jasnosti je treba črtati prvi pojem.
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Predlog spremembe 393
Niels Busk

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. da

Obrazložitev

Sistemi zdravstvenega varstva v nekaterih državah članicah temeljijo na načelu enakega in 
brezplačnega dostopa pacientov. Da bi lahko s tem nadaljevali, mora obstajati možnost 
vnaprejšnjega pokritja stroškov,, da pacientu ni treba najprej plačati iz svojega žepa in šele 
nato prejeti povračilo od svoje države. Tako bodo imeli pacienti enak dostop ne glede na 
njihovo zmožnost plačevanja.
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Predlog spremembe 394
Edite Estrela

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 prevzame država 
članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja glede na vrsto sistema 
zdravstvenega varstva in 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, ob 
upoštevanju določb iz prejšnjega odstavka 
(postopek napotitve).

Or. pt

Predlog spremembe 395
Maria Berger

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 v celoti povrne država 
članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Seveda pa morajo države 
članice prevzeti tudi ostale stroške v zvezi 
z zdravstvenim varstvom, na primer za 
terapevtsko zdravljenje.

Or. de
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Predlog spremembe 396
Cristina Gutiérrez-Cortines

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. Države članice se lahko odločijo, 
da bodo krile druge, s tem povezane 
stroške, kot je terapevstko zdravljenje, če 
skupni stroški ne presegajo zneska, 
plačanega v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.

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.

Or. es

Obrazložitev

Črtano besedilo vnaša dvom v razumevanje pojma „terapevtsko zdravljenje“.

Predlog spremembe 397
Marianne Thyssen

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 

2. Stroške za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici povrne, v kolikor spadajo 
med koristi zdravstvenega varstva, ki ga
zagotavlja zakonodaja države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja,
država članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja v skladu z določbami te 
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zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo.

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.

Or. nl

Predlog spremembe 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 
socialne varnosti iz države članice
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. Države članice se lahko odločijo, 
da krijejo druge, s tem povezane stroške, 
kot so stroški nastanitve in potni stroški.

Or. en

Obrazložitev

Država članica ni nujno odgovorna za povračilo stroškov zdravstvenega varstva v tujini, za to 
je lahko pristojen zavarovalni organ, kar je odvisno od načina organizacije zdravstvenega 
varstva. Zato se je v tem primeru primerneje sklicevati na sistem socialne varnosti države 
članice pacientovega zdravstvenega zavarovanja. Da bi države članice pacientom omogočale 
uporabo zdravstvenega varstva v tujini, se lahko odločijo tudi za kritje stroškov nastanitve in 
potnih stroškov.
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Predlog spremembe 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 
socialne varnosti iz države članice
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. Država članica krije tudi potne 
stroške.

Or. en

Obrazložitev

Država članica ni nujno odgovorna za povračilo stroškov zdravstvenega varstva v tujini, za to 
je lahko pristojen zavarovalni organ, kar je odvisno od načina organizacije zdravstvenega 
varstva. Zato se je v tem primeru primerneje sklicevati na sistem socialne varnosti države 
članice pacientovega zdravstvenega zavarovanja. Da bi države članice pacientom omogočale 
uporabo zdravstvenega varstva v tujini, bi morale kriti tudi njihove potne stroške.

Predlog spremembe 400
Linda McAvan

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 

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 jih prevzela država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
če bi se to zdravstveno varstvo izvajalo na 
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zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo.

njenem ozemlju, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo.

Or. en

Obrazložitev

Besedna zveza „enako ali podobno“ zdravstveno varstvo je pravno nejasna in jo je treba 
črtati.

Predlog spremembe 401
Dagmar Roth-Behrendt

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 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.

Or. en

Obrazložitev

Glej člen 6(1) zgoraj.
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Predlog spremembe 402
Anne Ferreira

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Enaka kot pri predlogu spremembe k odstavku 2, da se zagotovi skladnost tega člena.

Predlog spremembe 403
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. sv
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Obrazložitev

Države članice morajo imeti pravico, da same oblikujejo svoje sisteme socialne varnosti.
Vendar pa je način zdravljenja pogosto odvisen od prakse znotraj določenega zdravstvenega 
poklica, ki temelji na usposabljanju in specializaciji. To ne sme biti vodilno načelo pri 
določanju povračila, ki mora biti odvisno od učinkov, ki jih ima storitev na pacientovo stanje.
To ne vpliva na raven povračila, temveč pacientom omogoča več svobodne izbire, to pa je še 
posebej pomembno za paciente z novimi ali redkejšimi boleznimi.

Predlog spremembe 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Stroške za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici povrne država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
skladu z določbami te direktive do višine 
stroškov, ki bi bili prevzeti za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Kadar so stroški zdravstvenih 
storitev v državi članici zdravstvenega 
zavarovanja višji kot v drugi državi 
članici, država članica zavarovanja plača 
razliko v solidarnosten zdravstveni sklad 
druge države članice. Ta solidarnostni 
zdravstveni sklad zagotovi, da se lahko 
pacientom iz cenejših držav članic v celoti 
pokrijejo stroški zdravljenja v dražjih 
državah članicah.

Or. da

Obrazložitev

Treba je uvesti sistem, ki bo državljanom iż revnejših držav članic EU zagotovil boljše 
možnosti za zdravljenje v bogatejših državah članicah. V nasprotnem primeru bi ta direktiva 
postavila te državljane v slabši položaj kot državljane iz bogatejših držav članic, ko bi slednji 
začeli v veliko večji meri uporabljati zdravstvene storitve v revnejših državah članicah.
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Predlog spremembe 405
Colm Burke

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Stroške za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici povrne država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
skladu z določbami te direktive do višine 
stroškov, ki bi bili prevzeti za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo. Države članice krijejo druge, s 
tem povezane stroške, kot je terapevtsko 
zdravljenje, če skupni stroški ne presegajo 
zneska, plačanega v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Obrazložitev

S konceptualnega in praktičnega vidika pri mnogih zdravljenjih ni mogoče jasno razmejiti, 
kdaj se konča zdravljenje in se začnejo dodatna zdravljenja, kot je okrevanje. Zato se zdi 
logično, da je treba kriti celotno zdravljenje bolezni in ne le enega postopka.

Predlog spremembe 406
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Dodatne stroške, ki lahko nastanejo za 
invalidne osebe med prejemanjem 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici zaradi ene ali večih nezmožnosti, 
povrne država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja v skladu z 
nacionalno zakonodajo in pod pogojem, 
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da za te stroške obstaja zadostna 
dokumentacija.

Or. en

Obrazložitev

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.

Predlog spremembe 407
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Stroški, ki bi bili povrnjeni za enako 
ali podobno zdravstveno varstvo v državi 
članici zdravstvenega zavarovanja, se 
izračunajo na pregleden in nešablonski 
način, izračun pa vključuje celotne 
stroške zdravstvenega varstva, ki bi se 
izvajalo v državi članici zdravstvenega 
zavarovanja, in ne sme biti omejen zgolj 
na variabilne stroške. Stroški se v 
primeru, da ima država članica 
zdravstvenega zavarovanja 
decentraliziran sistem zdravstvenega 
varstva, izračunajo tudi na ustrezni 
upravni ravni. 

Or. sv

Obrazložitev

V nekaterih državah članicah obstajajo razlike v stroških zdravstvenega varstva, ki jih mora 
zakonodaja upoštevati.
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Predlog spremembe 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
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, 
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. 

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko za 
pacienta, ki išče zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, uvede enake pogoje, 
merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti za 
prejemanje zdravstvenega varstva ter 
stroške za zdravstveno varstvo, ki bi jih 
uvedla za enako ali podobno zdravstveno 
varstvo na svojem ozemlju, v kolikor so
objektivni, nediskriminatorni in znani 
vnaprej.
Ti pogoji lahko vključujejo omejitve, ki se 
že uporabljajo v nekaterih državah 
članicah, in sicer za zdravljenje pri 
nepogodbenih izvajalcih ali izvajalcih 
zunaj regij teh držav članic, če lahko 
pogodbeni izvajalci ali izvajalci v regiji 
teh držav potrebno zdravljenje izvedejo v 
zdravstveno sprejemljivem časovnem 
roku.

Or. en

Obrazložitev

V predlaganem besedilu ni jasno, kdaj bi pogoji omejevali prosti pretok oseb. Nekatere 
države članice že omejujejo zdravljenje pri nepogodbenih izvajalcih ali izvajalcih zunaj svoje 
regije. Prepoved teh omejitev na področju čezmejnega zdravstvenega varstva bi posegala v 
načrtovanje držav članic in njihove pristojnosti pri določanju svojega sistema zdravstvenega 
varstva, kot je določeno s členom 152 Pogodbe.
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Predlog spremembe 409
Marianne Thyssen

Predlog direktive
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, 
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.

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko za 
pacienta, ki išče zdravstveno varstvo, 
storitve ali blago za zdravstveno nego v 
drugi državi članici, uvede enake pogoje, 
merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti, ki bi jih 
uvedla za enako ali podobno zdravstveno 
varstvo ali nakup blaga na svojem 
ozemlju, v kolikor niso diskriminatorni in 
ne ovirajo prostega pretoka oseb, blaga in 
storitev.

Or. nl

Obrazložitev

Tu ni pomemben prost pretok oseb (ki je načelo, na katerem temelji Uredba št. 1408/71). Kar 
je tu pomembno, je prost pretok blaga in pravica opravljanja storitev.

Predlog spremembe 410
Linda McAvan

Predlog direktive
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, 
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

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko za 
pacienta, ki išče zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, na lokalni, nacionalni 
ali regionalni ravni uvede enake pogoje, 
merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti za 
prejemanje zdravstvenega varstva ter 
prevzem stroškov za zdravstveno varstvo, 
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zdravstveno varstvo na svojem ozemlju, v 
kolikor niso diskriminatorni in ne ovirajo 
prostega pretoka oseb. 

ki bi jih uvedla za to zdravstveno varstvo 
na svojem ozemlju, v kolikor niso 
diskriminatorni in ne ovirajo prostega 
pretoka oseb, storitev in blaga. To lahko 
vključuje zahtevo, da zdravstveni delavec 
ali upravno osebje zdravstvenega varstva, 
ki izvaja storitve za obvezni sistem 
socialne varnosti države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
oceni zavarovano osebo zaradi uporabe 
teh pogojev, meril ali formalnosti, če je 
tovrstna ocena potrebna tudi za dostop do 
storitev v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Obrazložitev

Besedna zveza „enako ali podobno“ zdravstveno varstvo je pravno nejasna in jo je treba 
črtati. Namen novega besedila je zagotoviti, da paciente oceni zdravstveni delavec, preden 
iščejo zdravljenje v drugi državi članici.

Predlog spremembe 411
John Bowis

Predlog direktive
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, 
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. 

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko za 
pacienta, ki išče zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, na lokalni, nacionalni 
ali regionalni ravni uvede enake pogoje, 
merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti za 
prejemanje zdravstvenega varstva ter 
prevzem stroškov za zdravstveno varstvo, 
ki bi jih uvedla za to zdravstveno varstvo 
na svojem ozemlju, v kolikor niso 
diskriminatorni in ne ovirajo prostega 
pretoka oseb, storitev ali blaga. To lahko 
vključuje zahtevo, da se zavarovana oseba 
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oceni za namene napotnice za izvajalca 
storitev zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici. 

Or. en

Predlog spremembe 412
Anne Ferreira

Predlog direktive
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, 
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. 

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja za pacienta, ki 
išče zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, uvede enake pogoje, 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 zdravstveno varstvo na 
svojem ozemlju, v kolikor niso 
diskriminatorni in ne ovirajo prostega 
pretoka oseb.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je okrepiti določbe v tem odstavku, da se tako izognemo diskriminaciji med pacienti.

Enaka obrazložitev kot pri predlogu spremembe k odstavku 2, da se zagotovi skladnost tega 
člena.
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Predlog spremembe 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Predlog direktive
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, 
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. 

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko za 
pacienta, ki išče zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, uvede enake pogoje, 
merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti, 
vključno s kodeksi ravnanja zdravstvenih 
poklicev, 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.

Or. en

Obrazložitev

Države članice včasih ne urejajo zdravstvenih storitev z nacionalno zakonodajo, temveč z 
upravnimi predpisi, smernicami in kodeksi ravnanja zdravstvenih poklicev. Ti so za 
zdravstvene delavce v državah članicah obvezujoči, zato bi morali enaki pogoji veljati v 
državah članicah, v katerih se zdravi pacient. Zadnji del odstavka 3 je dvoumen, saj prosti 
pretok oseb ne pomeni, da se povrnejo stroški za zdravstvene storitve, za katere se stroški iz 
katerega koli razloga ne povrnejo v državi članici pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 414
Iles Braghetto

Predlog direktive
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 v 
drugi državi članici, uvede enake pogoje, 
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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.

merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti za 
prejemanje zdravstvenega varstva ter 
povračilo stroškov za zdravstveno varstvo, 
ki bi jih uvedla za to zdravstveno varstvo 
na svojem ozemlju, v kolikor niso 
diskriminatorni in ne ovirajo prostega 
pretoka oseb. To lahko vključuje zahtevo, 
da zdravstveni delavec, ki izvaja storitve za 
obvezni sistem socialne varnosti države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, oceni zavarovano osebo 
zaradi uporabe teh pogojev, meril ali 
formalnosti.

Or. en

Obrazložitev

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.

Predlog spremembe 415
Christofer Fjellner

Predlog direktive
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, 
merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti za 
prejemanje zdravstvenega varstva ter 
povračilo stroškov za zdravstveno varstvo, 

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

ki bi jih uvedla za enako ali podobno 
zdravstveno varstvo na svojem ozemlju, v 
kolikor niso diskriminatorni in ne ovirajo 
prostega pretoka oseb, blaga ali storitev.

Or. sv

Obrazložitev

Sodna praksa Sodišča Evropskih skupnosti na tem področju temelji na prostem pretoku 
storitev in blaga, zato je treba dodati ti načeli.

Predlog spremembe 416
Miroslav Mikolášik

Predlog direktive
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, 
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.

Država članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja lahko za pacienta, ki išče 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
uvede enake pogoje, 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. Ta direktiva ne posega v 
nacionalno zakonodajo in predpise o 
zdravljenju na področju reprodukcije.

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva ne bi smela vplivati na nacionalne predpise o zdravljenju na področju 
reprodukcije.
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Predlog spremembe 417
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Država članica zagotovi, da se 
zdravnikom ali izvajalcem zdravstvenih 
storitev, ki opravljajo storitve kot 
pogodbeni partnerji svojih nacionalnih 
zdravstvenih sistemov ali obveznih 
sistemov socialne varnosti, prepove 
zdravljenje pacientov iz drugih držav 
članic zasebno ali z zahtevo po 
vnaprejšnjem plačilu z gotovino, če ima 
pacient dokazilo o svojem statusu 
zavarovane osebe zadevnega obveznega 
sistema socialne varnosti zadevne države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, in sicer na podlagi evropske 
kartice zdravstvenega zavarovanja in 
obrazca E-112.

Or. en

Obrazložitev

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of 'equal access for all' to cross-border healt care services and 
the principles of equity and equal treatment regardless of patients' income and treatment 
costs. People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission's much vaunted ' internal market freedom' in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g. Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.
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Predlog spremembe 418
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Ta direktiva izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva v posamezni državi 
članici ne obvezuje, da zagotovijo 
zdravstveno varstvo zavarovani osebi iz 
druge države članice ali da pri 
zagotavljanju zdravstvenega varstva 
dajejo prednost zavarovani osebi iz druge 
države članice v škodo pacientu, ki ima 
podobne klinične potrebe in je zavarovan 
v državi članici zdravljenja.  

Or. en

Obrazložitev

Če se bo čezmorsko povpraševanje zelo hitro povečalo, bodo države članice morda morale 
uvesti začasni mehanizem, ki bo deloval kot „varnostni ventil“, da bi bili izvajalci kos 
prehajanju pacientov. To velja le za načrtovano zdravstveno varstvo. Zdravstveno varstvo, ki 
je potrebno med obiskom druge države, je zajeto v Uredbi 1408/71 in nanj ta sprememba ne 
bi vplivala.

Predlog spremembe 419
John Bowis

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Za namene določb tega odstavka imajo
države članice mehanizem za izračun 
stroškov, ki jih mora prevzeti obvezni 
sistem socialne varnosti za zdravstveno 
varstvo v drugi državi članici. Ta 
mehanizem temelji na objektivnih, 
nediskriminatornih, vnaprej znanih merilih. 
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podobno zdravstveno varstvo na ozemlju 
države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 420
Maria Berger

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice imajo mehanizem za 
izračun stroškov, ki jih je treba povrniti 
zavarovani osebi iz obveznega sistema 
socialne varnosti za zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici. Ta mehanizem temelji 
na objektivnih, nediskriminatornih, vnaprej 
znanih merilih.

Or. de

Predlog spremembe 421
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice imajo mehanizem za 
izračun stroškov, ki jih je treba povrniti 
zavarovani osebi iz obveznega sistema 
socialne varnosti za zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici. Ta mehanizem temelji 
na objektivnih, nediskriminatornih, vnaprej 
znanih merilih, stroški, povrnjeni v skladu 

4. Države članice imajo mehanizem za 
izračun stroškov, ki jih je treba povrniti 
zavarovani osebi iz obveznega javnega
sistema za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici. Ta mehanizem temelji na 
objektivnih, nediskriminatornih, vnaprej 
znanih merilih, stroški, povrnjeni v skladu 
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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.

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.

Or. sv

Obrazložitev

Nekatere države članice imajo v svojem sistemu zdravstvenega varstva sistem storitev za 
primer bolezni in zaradi tega običajno ne povrnejo stroškov zdravstvenega varstva iz sistema 
socialne varnosti. Zato je treba besedilo oblikovati bolj nevtralno ob upoštevanju različnih 
sistemov v državah članicah. Temu ustrezno je bil spremenjen tudi odstavek 1.

Predlog spremembe 422
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) Države članice imajo mehanizem za 
izračun stroškov, ki jih je treba povrniti 
zavarovani osebi iz 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 so enakovredni 
stroškom, ki bi bili povrnjeni, če bi bilo 
prejeto enako ali podobno zdravstveno 
varstvo v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, vendar ne 
presega dejanskih stroškov prejetega 
zdravstvenega varstva.

Or. hu

Obrazložitev

Drugi del druge povedi v členu 6(4), ki vzpostavlja povračilo v skladu s stroški domače 
države kot pravilo brez izjem, je po našem mnenju v nasprotju z določbo iz člena 6(2), ki 
temelji na sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti in v skladu s katero povračilo ne sme 
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presegati dejanskih stroškov prejetega zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 423
Anne Ferreira

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

4. Države članice imajo mehanizem za 
izračun stroškov, ki jih je treba povrniti 
zavarovani osebi iz 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 
zdravstveno varstvo na ozemlju države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja v skladu z določbami iz 
odstavka 2.

Or. fr

Obrazložitev

Enaka kot pri predlogu spremembe k odstavku 2, da se zagotovi skladnost tega člena. Treba 
je poudariti, da povračilo stroškov ne more presegati plačila dejanskega zdravljenja.

Predlog spremembe 424
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Država članica, v kateri se izvaja 
zdravljenje, uporablja sistem, v skladu s 
katerim je pacientom, ki niso vključeni v 
sistem socialne varnosti v tej državi 
članici, mogoče zaračunati dejanske 
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stroške zdravljenja. 

Or. nl

Obrazložitev

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Predlog spremembe 425
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Pacienti bi morali imeti pravico dostopa do svojih zdravstvenih kartotek, zlasti kadar iščejo 
nadaljnje zdravljenje v svoji državi, potem ko so se zdravili v tujini. Pacienti bi morali 
zdravstveno kartoteko pridobiti s strani zdravstvenega delavca, ki je zdravil pacienta, ter v 
skladu z predpisi in pogoji države članice pacientovega zdravstvenega zavarovanja.



AM\762980SL.doc 93/101 PE418.256v01-00

SL

Predlog spremembe 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Pacienti morajo imeti dostop do svojih zdravstvenih kartonov, zdravstveni delavec pa mora 
pri dostopu spoštovati pogoje države članice zdravstvenega zavarovanja pacientov.

Predlog spremembe 427
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Zagotovijo se potrebna sredstva za 
izvajanje kakovostne nujne zdravniške 
oskrbe za evropske državljane, ki so žrtve 
nesreč v drugih državah članicah.

Or. fr

Obrazložitev

Kakovostna merila morajo zajemati tudi nujne zdravstvene storitve.
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Predlog spremembe 428
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Sprejmejo se potrebni ukrepi, da se 
evropskim državljanom, ki v drugih 
državah članicah doživijo nesrečo ali 
potrebujejo nujno medicinsko pomoč, 
omogoči kakovostna nujna zdravniška 
oskrba.

Or. de

Obrazložitev

Sodelovanje ne sme biti omejeno samo na nesreče, ampak tudi na druge primere nujne 
medicinske pomoči.

Predlog spremembe 429
Kathy Sinnott

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Vključiti je treba posebne predpise za 
zagotavljanje visokokakovostne nujne 
medicinske pomoči državljanom EU, 
žrtvam nesreč in množičnih nesreč v drugi 
državi članici.

Or. en

Obrazložitev

Očitno je, da je treba v primeru nesreče (ali katastrofe) zdravstveno varstvo zagotavljati s kar 
najmanj upravnimi postopki za predhodno odobritev. 
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Ker se je treba v izrednih razmerah na mejnih območjih hitro odzvati, bo potrebno široko 
sodelovanje držav članic in njihovih služb nujne medicinske pomoči na regionalni ravni. 
Reševalci so pomembno osebje v teh razmerah.

Predlog spremembe 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Država članica zdravstvenega 
zavarovanja v skladu z določbami členov 
8 in 9 ne pogojuje povračila stroškov 
zdravstvenega varstva, ki se izvaja v drugi 
državi članici, s predhodno odobritvijo.

Or. es

Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je skladnost s sodno prakso, po kateri se ne sme omejevati prostega 
pretoka državljanov z uporabo splošnega načela, da odobritev ni potrebna, ter z omejitvami v 
zvezi z bolnišnično oskrbo iz člena 8.

Predlog spremembe 431
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Državi članici zdravljenja ni treba 
sprejeti pacientov iz druge države članice 
ali jim dajati prednost v škodo pacientov, 
ki imajo podobne potrebe glede oskrbe, so 
zavarovani v državi članici zdravljenja in 
bi zaradi tega utegnili biti uvrščeni na 
čakalno listo. 

Or. nl
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Obrazložitev

Že sedaj se Belgija srečuje z relativno velikim prihodom pacientov. Zato je precej 
zaskrbljujoče, da bi pacienti, ki so zavarovani v Belgiji, lahko bili uvrščeni na čakalno listo 
zaradi čezmejnega zdravstvenega varstva. Ta težava se omeni v uvodni izjavi 12, vendar v 
operativnem delu predloga ni ustreznih določb, v katerih bi bili opredeljeni ukrepi za urejanje 
prevelikega odhajanja pacientov. Predlog spremembe skuša rešiti morebitne težave, do 
katerih bi prišlo zaradi povečanega prihoda pacientov.

Predlog spremembe 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Določbe iz tega poglavja ne vplivajo 
na sklenitev čezmejnih pogodbenih 
sporazumov za načrtovano zdravstveno 
varstvo.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je pojasniti, da te določbe ne preprečujejo sklenitve čezmejnih pogodbenih 
sporazumov za načrtovano zdravstveno varstvo. V primeru takih pogodbenih sporazumov 
pogodbenice upoštevajo pravila usklajevanja sistemov socialne varnosti ali uporabijo 
posebna pravila in tarife, ki se oblikujejo v pogajanjih s pogodbenimi strankami.

Predlog spremembe 433
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Državi članici zdravljenja se povrnejo 
vsi dejanski stroški (celotni stroški), ki 
nastanejo pri zdravljenju.

Or. en
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Obrazložitev

Vključitev novega odstavka 6(5a) prispeva k finančni stabilnosti in storitvam v sistemu 
zdravstvenega varstva države članice zdravljenja z zagotovitvijo, da se bodo tej državi članici 
povrnili

vsi nastali stroški. Glede na to, da povračilo stroškov ne dosega dejanskih stroškov 
zdravljenja, lahko to zdravljenje delno plača pacient.

Predlog spremembe 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano

Nebolnišnična oskrba

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.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti s predlogom spremembe o uvedbi novega člena 6(5a).
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Predlog spremembe 435
Iles Braghetto

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7 črtano

Nebolnišnična oskrba

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.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe priznava, da so sistemi predhodne odobritve za paciente koristni, ker 
zagotavljajo preglednost glede upravičenosti do povračila stroškov in vsote stroškov, ki jo 
bodo morali kriti sami, ureditve za kakršno koli potrebno poznejšo oskrbo in posledice v 
primeru kakršnih koli težav. Ti vidiki veljajo enako za oskrbo v bolnišnicah in v drugih 
oblikah, kot veljajo vprašanja o potrebi po načrtovanju storitev in upravljanju finančnih 
sredstev za tiste, ki vodijo sisteme zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 436
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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, 

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 
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plačani iz njenega sistem socialne varnosti. izvajala na njenem ozemlju, ali 
navedenega blaga, če bi bilo kupljeno na 
njenem ozemlju, plačani iz njenega 
sistema socialne varnosti.

Or. nl

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 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

Država članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja ne zahteva predhodne 
odobritve za povrnitev stroškov za 
nebolnišnično oskrbo v drugi državi 
članici.

Vsak pacient, ki prejme nebolnišnično 
oskrbo v drugi državi članici, to sporoči 
zavodu za zdravstveno varstvo svoje 
države članice pred svojim odhodom v 
drugo državo. Prav tako izjavi, da je prejel 
informacije o uporabi zdravstvenega 
varstvu v skladu s členom 10 te direktive.

Če izjava ni priložena obvestilu o 
nebolnišnični oskrbi v drugi državi 
članici, zavod za zdravstveno varstvo 
njegove države članice pri pacientu 
preveri, da je pred svojim odhodom storil 
vse potrebno, da je dobil potrebne 
informacije o nebolnišnični oskrbi v drugi 
državi članici.
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Or. fr

Obrazložitev

Enaka kot pri predlogu spremembe k uvodni izjavi 29.

Predlog spremembe 438
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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. 
Če se v zakonodaji države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
financiranje zdravstvenega varstva 
povezuje z zavarovanimi osebami, ki 
prejemajo zdravstveno varstvo tam, kjer se 
nahaja izvajalec storitev zdravstvenega 
varstva, financiranega z javnimi sredstvi, 
je ta država članica dolžna povrniti samo 
tiste stroške oskrbe v državi članici 
zdravljenja, ki jih je pacient prejemal pod 
enakimi pogoji kot zavarovane osebe v 
državi članici zdravljenja.

Or. hu

Obrazložitev

Če je zavarovalnica v državi članici zdravstvenega zavarovanja obvezana povrniti stroške 
zdravljenja, prejetega v državi članici zdravljenja in izvajalec tega zdravljenja ni javno 
financiran, tj. financiran iz sistema zdravstvenega zavarovanja, pacient ne more prejeti 
povračila stroškov v državi članici zdravstvenega zavarovanja za zdravljenje, ki ga je prejel 
od izvajalca, ki ni javno financiran. Če pa pacient prejme zdravljenje v drugi državi članici, 
je država članica zdravstvenega zavarovanja obvezana, da povrne stroške takšnega 
zdravljenja.
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Predlog spremembe 439
Kathy Sinnott

Predlog direktive
Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nebolnišnična oskrba mora vključevati 
alternativno zdravljenje, če je to dovoljeno 
v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja. 

Or. en

Obrazložitev

Če država članica pacientovega zdravstvenega zavarovanja nudi alternativno zdravljenje, ki 
ga plača država, na primer fitoterapijo, homeopatijo, osteopatijo, kiroprakso itd., bi morala 
ta direktiva dovoliti povračilo stroškov, ko se oseba zdravi pri kvalificiranem izvajalcu v 
drugi državi članici.
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