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Τροπολογία 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία φέρει μάλλον αβεβαιότητα παρά σαφήνεια, καθώς δημιουργεί ένα πρόσθετο σύστημα 
παράλληλα με το σύστημα των δικαιωμάτων των ασθενών, το οποίο έχει ήδη θεσπιστεί με τους 
κανονισμούς 1408/71 και 883/2004. Δεν εξετάζει την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης 
από την πλευρά του ασθενή παρά εστιάζεται στην υγειονομική περίθαλψη από την πλευρά της 
ελευθερίας στην παροχή υπηρεσιών. Επιπλέον, περιορίζει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών 
στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπως ορίζονται στο άρθρο 152 της Συνθήκης.

Τροπολογία 43
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
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883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Τροπολογία 44
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας πρέπει να απορριφθεί, διότι δεν είναι καλά επεξεργασμένη και θα επιφέρει 
διοικητικό κόστος σε επίπεδο ΕΕ. Έγκριση της οδηγίας σε επίπεδο ΕΕ θα έχει συνέπεια τη 
συγκρότηση νέας επιτροπής επιτροπολογίας («Επιτροπή για ασφαλή, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματική διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη»), πράγμα που σημαίνει νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Τροπολογία 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
των ασθενών

Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων ισότιμης πρόσβασης των 
ασθενών σε ασφαλή, ποιοτική και 
αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη

Or. es

Αιτιολόγηση

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
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estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza.
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Τροπολογία 46
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
των ασθενών

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τη διασυνοριακή κινητικότητα και τα 
δικαιώματα των ασθενών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues ( reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border healt care.
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.
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Τροπολογία 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 152,

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 95 της συνθήκης δεν καλύπτει την έκδοση της οδηγίας διότι δεν αφορά τη δημιουργία 
ή τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Εννοούμε ότι υπάρχει καλύτερη κάλυψη με το άρθρο
152 το οποίο ωστόσο ρητώς ορίζει ότι η κοινοτική δράση στον τομέα της δημόσιας υγείας 
πρέπει να σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών επί θεμάτων οργάνωσης και 
παροχής υπηρεσιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης.

Τροπολογία 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως τα άρθρα 16 και 152,

Or. en
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Τροπολογία 49
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως τα άρθρα 42, 152 και 308,

Or. en

Αιτιολόγηση

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market  approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC -  exclusively should be used and complemented.

Τροπολογία 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως τα άρθρα 95, 137 και 152,

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η νομική βάση αυτής της οδηγίας δεν μπορεί να είναι μόνον το άρθρο 95, θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει και τα άρθρα 152 και 137, διότι πρέπει να εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο υγείας 
στους πολίτες και η παρούσα οδηγία που έχει στόχο την επιστροφή των εξόδων υγείας των 
ασθενών που μεταβαίνουν για περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος ασφάλισής τους, 
αφορά τα συστήματα κοινωνικής προστασίας.  Το τελευταίο αυτό σημείο εμπίπτει στην 
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αρμοδιότητα των κρατών μελών, ενώ η δράση της Κοινότητας συμπληρώνει τις εθνικές 
πολιτικές και αφορά την βελτίωση της δημόσιας υγείας και την πρόληψη των ασθενειών. Η 
συμπληρωματική δράση της Κοινότητας αποσκοπεί επίσης στην ενθάρρυνση της συνεργασίας 
και του συντονισμού σε θέματα υγείας μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως τα άρθρα 95 και 152,

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 152 η Κοινότητα μπορεί να λαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στο να 
διασφαλίσουν (αντί να περιοριστούν σε μια απλή συμβολή) υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας του ανθρώπου. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μια οδηγία που αφορά την υγειονομική 
περίθαλψη δεν μπορεί να βασίζεται μόνο σε κανόνες που διέπουν την εσωτερική αγορά αλλά 
πρέπει και να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Τροπολογία 52
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως τα άρθρα 95 και 152,

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος της παρούσας οδηγίας δεν είναι μόνο να εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία 
ανθρώπων αλλά κυρίως να διασφαλίζει υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Σύμφωνα με το άρθρο 137, και 
συγκεκριμένα τις παραγράφους του 1, 2 
και 4, η πρόταση της Επιτροπής θα 
έπρεπε να σέβεται την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών, έχοντας υπόψη ότι τα 
δικαιώματα στην κοινωνική ασφάλιση 
των πολιτών προκύπτουν από το 
καθεστώς τους ως εργαζομένων. 

Or. fr

Τροπολογία 54
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Ανεξαρτήτως της παρούσας οδηγίας, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι 
υπεύθυνα για την παροχή ασφαλούς, 
ποιοτικά υψηλής, αποτελεσματικής και 
επαρκούς ποσοτικά υγειονομικής 
περίθαλψης στους πολίτες που 
βρίσκονται στην επικράτειά τους. Τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να μειώσουν την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχουν με το σκεπτικό 
ότι η περίθαλψη αυτή παρέχεται επίσης 
σε άλλα κράτη μέλη. Συγχρόνως, η 
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παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να έχει ως 
συνέπεια το να παρακινούνται κατ' 
οιονδήποτε τρόπο οι ασθενείς να 
μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος για 
υγειονομική περίθαλψη.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υγειονομική περίθαλψη παραμένει υπό την ευθύνη των κρατών μελών και δεν μπορεί, ούτε 
πρέπει να μετατοπισθεί προς ένα άλλο κράτος μέλος. Η παρούσα οδηγία δεν μπορεί ούτε θα 
πρέπει να έχει ως συνέπεια το να μετακυλήσουν τα κράτη μέλη την εν λόγω ευθύνη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο να αγοράζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες περίθαλψη στο εξωτερικό 
λόγω οικονομικών συμφερόντων.

Τροπολογία 55
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι 
προσφυγής στο άρθρο 95 της Συνθήκης 
ως νομικής βάσης, ο κοινοτικός 
νομοθέτης χρησιμοποιεί αυτή τη νομική 
βάση ακόμη και όταν η προστασία της 
δημόσιας υγείας αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα των πραγματοποιούμενων 
επιλογών· για το θέμα αυτό, το άρθρο 95 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ορίζει ρητά 
ότι, κατά την επίτευξη εναρμόνισης, 
πρέπει να λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων 
νέων εξελίξεων βασίζονται σε 
επιστημονικά δεδομένα.

διαγράφεται

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η υγειονομική περίθαλψη δεν είναι σαν κάθε άλλη υπηρεσία ούτε εμπόρευμα, επομένως η 
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παρούσα οδηγία δεν πρέπει να έχει το άρθρο 95 της Συνθήκης ως νομική της βάση αλλά πρέπει 
να βασίζεται στο άρθρο 152.

Τροπολογία 56
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι 
προσφυγής στο άρθρο 95 της Συνθήκης 
ως νομικής βάσης, ο κοινοτικός 
νομοθέτης χρησιμοποιεί αυτή τη νομική 
βάση ακόμη και όταν η προστασία της 
δημόσιας υγείας αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα των πραγματοποιούμενων 
επιλογών· για το θέμα αυτό, το άρθρο 95 
παράγραφος 3 της Συνθήκης ορίζει ρητά 
ότι, κατά την επίτευξη εναρμόνισης, 
πρέπει να λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων 
νέων εξελίξεων βασίζονται σε 
επιστημονικά δεδομένα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη είναι περιττή, διότι υπάρχει τροπολογία που εισάγει τη διπλή νομική 
βάση.
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Τροπολογία 57
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι 
προσφυγής στο άρθρο 95 της Συνθήκης ως 
νομικής βάσης, ο κοινοτικός νομοθέτης 
χρησιμοποιεί αυτή τη νομική βάση ακόμη 
και όταν η προστασία της δημόσιας 
υγείας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
των πραγματοποιούμενων επιλογών· για 
το θέμα αυτό, το άρθρο 95 παράγραφος 3 
της Συνθήκης ορίζει ρητά ότι, κατά την 
επίτευξη εναρμόνισης, πρέπει να 
λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα.

(2) Δεδομένου ότι δεν πληρούνται οι όροι 
προσφυγής στο άρθρο 95 της Συνθήκης ως 
νομικής βάσης, ο κοινοτικός νομοθέτης 
χρησιμοποιεί την ίδια νομική βάση με 
αυτήν του οδηγίας 883/2004/ΕΚ για το 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης και λαμβάνει επίσης υπόψη το 
άρθρο 152 της Συνθήκης. Πρέπει να 
λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC -  exclusively should be used and complemented.

Τροπολογία 58
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι 
προσφυγής στο άρθρο 95 της Συνθήκης ως 

(2) Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι 
προσφυγής στο άρθρο 95 της Συνθήκης ως 
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νομικής βάσης, ο κοινοτικός νομοθέτης 
χρησιμοποιεί αυτή τη νομική βάση ακόμη 
και όταν η προστασία της δημόσιας υγείας 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των 
πραγματοποιούμενων επιλογών· για το 
θέμα αυτό, το άρθρο 95 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης ορίζει ρητά ότι πρέπει να 
λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα.

νομικής βάσης, ο κοινοτικός νομοθέτης 
χρησιμοποιεί αυτή τη νομική βάση ακόμη 
και όταν η προστασία της δημόσιας υγείας 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των 
πραγματοποιούμενων επιλογών· για το 
θέμα αυτό, το άρθρο 95 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης ορίζει ρητά ότι πρέπει να 
λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τελευταία φράση δεν δικαιολογείται εδώ, διότι αυτή η οδηγία αφορά τις συνθήκες πρόσβασης 
και πληρωμής ή επιστροφής των εξόδων της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβαν ασθενείς σε 
άλλο κράτος μέλος από εκείνο της ασφάλισης.

Τροπολογία 59
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
γενικές αρχές του δικαίου που είναι 
αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο δικαίωμα 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
και το δικαίωμα λήψης ιατρικής θεραπείας 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική 
νομοθεσία και οι εθνικές πρακτικές 
αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα 
αναγνωρισμένα από το άρθρο 35 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να τίθεται σε ισχύ 
και να εφαρμόζεται με το δέοντα σεβασμό 

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
γενικές αρχές του δικαίου που είναι 
αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο δικαίωμα 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
και το δικαίωμα λήψης ιατρικής θεραπείας 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική 
νομοθεσία και οι εθνικές πρακτικές 
αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα 
αναγνωρισμένα από το άρθρο 34, 
παράγραφοι 1 και 2, και από το άρθρο 35
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να τίθεται σε ισχύ 
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των δικαιωμάτων προστασίας της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ισονομίας και της αρχής της 
απαγόρευσης των διακρίσεων καθώς και 
του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής 
και αμερόληπτου δικαστηρίου σύμφωνα με 
τις γενικές αρχές του δικαίου, όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 20, 21 και 
47 του Χάρτη.

και να εφαρμόζεται με το δέοντα σεβασμό 
των δικαιωμάτων προστασίας της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ισονομίας και της αρχής της 
απαγόρευσης των διακρίσεων καθώς και 
του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής 
και αμερόληπτου δικαστηρίου σύμφωνα με 
τις γενικές αρχές του δικαίου, όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 20, 21 και 
47 του Χάρτη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 35 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης υπενθυμίζει τον στόχο 
ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας στον ορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών της 
Ένωσης και το δικαίωμα σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
από τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές. Το άρθρο 34 αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα 
πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης και στις κοινωνικές υπηρεσίες εξασφαλίζοντας 
μια προστασία σε διάφορες περιπτώσεις, μεταξύ δε αυτών της ασθένειας, σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο και τις εθνικές νομοθεσίες.  

Τροπολογία 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις 
γενικές αρχές του δικαίου που είναι 
αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Tο δικαίωμα 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη 
και το δικαίωμα λήψης ιατρικής θεραπείας 
υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η εθνική 
νομοθεσία και οι εθνικές πρακτικές 
αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα 
αναγνωρισμένα από το άρθρο 35 του 

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

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να τίθεται σε ισχύ 
και να εφαρμόζεται με το δέοντα σεβασμό 
των δικαιωμάτων προστασίας της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ισονομίας και της αρχής της 
απαγόρευσης των διακρίσεων, των 
θεμελιωδών επιλογών των κρατών μελών 
σε θέματα δεοντολογίας καθώς και του 
δικαιώματος πραγματικής προσφυγής και 
αμερόληπτου δικαστηρίου σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές του δικαίου, όπως 
προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 20, 21 και 
47 του Χάρτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα συστήματα υγείας της Κοινότητας 
αποτελούν κεντρικό τμήμα των υψηλών 
επιπέδων κοινωνικής προστασίας στην 
Ευρώπη και συμβάλλουν στην κοινωνική 
συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, 
καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Αποτελούν επίσης μέρος του ευρύτερου 

(4) Η υγεία και τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών εμπίπτουν στον τομέα του 
γενικού συμφέροντος. Τα συστήματα 
υγείας της Κοινότητας αποτελούν κεντρικό 
τμήμα των υψηλών επιπέδων κοινωνικής 
προστασίας στην Ευρώπη και συμβάλλουν 
στην κοινωνική συνοχή και στην 
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πλαισίου των υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος.

κοινωνική δικαιοσύνη, καθώς και στην 
αειφόρο ανάπτυξη. Μολονότι πρέπει να 
τονισθεί ο ιδιαίτερος χαρακτήρας τους, 
αποτελούν συγχρόνως μέρος του 
ευρύτερου πλαισίου των  υπηρεσιών 
ευρύτερου συμφέροντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Φυσικά αυτός ο ρόλος των συστημάτων υγείας είναι καίριας σημασίας όπως υπογραμμίζει η 
Επιτροπή και θα πρέπει να αναφερθεί, όπως θα πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι 
εντάσσονται στο γενικό συμφέρον και παρουσιάζουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα λόγω των 
αποστολών που τους έχουν ανατεθεί. 

Τροπολογία 62
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Όπως έχει βεβαιώσει επανειλημμένα το 
Δικαστήριο, αναγνωρίζοντας την ειδική 
τους φύση, όλες οι υπηρεσίες υγείας 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
Συνθήκης.

(5) Όπως έχει βεβαιώσει επανειλημμένα το 
Δικαστήριο, αναγνωρίζοντας την ειδική 
τους φύση, όλες οι διασυνοριακές παροχές 
υπηρεσιών υγείας εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της Συνθήκης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απλώς επιβεβαίωσε την ισχύ της Συνθήκης όσον 
αφορά τη διασυνοριακή παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  Σύμφωνα με την απόφαση 
που εξέδωσε το Δικαστήριο στην υπόθεση Watts C- 372/04, δεν έχει σημασία το ό,τι το 
βρετανικό σύστημα υγείας είναι ένας  δημόσιος φορέας, ο οποίος χρηματοδοτείται από το 
κράτος και παρέχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Σημασία έχει η κύρια συναλλαγή 
μεταξύ της κ. Watts και του γαλλικού νοσοκομείου, βάσει της οποίας η κ. Watts πλήρωσε για 
την περίθαλψη και ως εκ τούτου ήταν αποδέκτης υπηρεσιών υπό την έννοια της Συνθήκης.
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Τροπολογία 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Όπως έχει βεβαιώσει 
επανειλημμένα το Δικαστήριο, 
αναγνωρίζοντας την ειδική τους φύση, 
όλες οι υπηρεσίες υγείας εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης. 

(5) Όπως έχει βεβαιώσει 
επανειλημμένα το Δικαστήριο, 
αναγνωρίζοντας την ειδική τους φύση, 
όλες οι υπηρεσίες υγείας εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της Συνθήκης.  
Ειδικότερα, πρέπει να είναι εγγυημένη σε 
όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, 
κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας 
Ασφάλισης Υγείας (European Health
Insurance Card), εν ονόματι των αρχών 
της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας, 
η περίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, σε οποιοδήποτε κράτος μέλος 
βρίσκεται ο ασθενής, πράγμα που θα 
προέχει έναντι  των οικονομικών 
επιπλοκών που μπορεί η επέμβαση να 
προκαλέσει στο νοσοκομειακό ίδρυμα 
που παρέχει τις υπηρεσίες καθώς και στο 
κράτος ή στον τοπικό φορέα όπου αυτό 
ανήκει. Η πληρωμή για τις υπηρεσίες 
βαρύνει, βάσει της αρχής της 
αμοιβαιότητας, το κράτος στο οποίο 
παρασχέθηκε η υγειονομική υπηρεσία  
έκτακτης ανάγκης και επιστρέφεται στη 
συνέχεια πλήρως από το κράτος μέλος 
υπαγωγής. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Και σε αυτή την οδηγία πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί με την 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας και να επανεπιβεβαιωθεί το δικαίωμα των ασθενών να 
θεραπεύονται σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπου κι αν βρίσκονται και χωρίς εμπόδια που 
οφείλονται σε έλλειψη οικονομικών πόρων του ίδιου του ασθενή και του κράτους μέλους 
υπαγωγής.
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Amendment 64
Adamos Adamou

Proposal for a directive
Recital 5

Text proposed by the Commission Amendment

(5) Όπως έχει βεβαιώσει επανειλημμένα το 
Δικαστήριο, αναγνωρίζοντας την ειδική 
τους φύση, όλες οι υπηρεσίες υγείας 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
Συνθήκης.

(5) Όπως έχει βεβαιώσει επανειλημμένα το 
Δικαστήριο, αναγνωρίζοντας την ειδική 
τους φύση, όλες οι υπηρεσίες υγείας 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
Συνθήκης. Με βάση το Άρθρο 152 της 
Συνθήκης, η Κοινότητα έχει μόνο 
συμπληρωματική αρμοδιότητα στην 
Δημόσια Υγεία, τομέας ο οποίος ανήκει 
στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, τα 
οποία μπορούν να συνάψουν μεταξύ τους 
συμφωνίες συμπεριλαμβανομένων και 
συμφωνιών που αφορούν τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
των ασθενών.

Or. el

Justification

Σύμφωνα, με το άρθρο 152 της συνθήκης του ΕΚ, εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
των κρατών μελών να αποφασίσουν πως θα οργανώσουν και θα χρηματοδοτήσουν τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, καθώς επίσης και να καθορίσουν το τι πρέπει να 
θεωρηθεί ως νοσοκομειακή περίθαλψη. 

Τροπολογία 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 66
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μερικά θέματα που συνδέονται με τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως με την επιστροφή των εξόδων για 
υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε 
σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο 
οποίο κατοικεί ο αποδέκτης της 
περίθαλψης, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί 
από το Δικαστήριο. Δεδομένου ότι η 
υγειονομική περίθαλψη εξαιρέθηκε από 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, είναι 
σημαντικό τα θέματα αυτά να 
ρυθμιστούν με ειδική κοινοτική νομική 

διαγράφεται
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πράξη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
γενικότερη και αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των αρχών που έχει αναπτύξει 
το Δικαστήριο στο πλαίσιο διαφόρων 
υποθέσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υγειονομική περίθαλψη εξαιρέθηκε από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ για τις 
υπηρεσίες εντός της εσωτερικής αγοράς για έναν βάσιμο λόγο: δεν αποτελεί ζήτημα για 
νομοθεσία περί εσωτερικής αγοράς. Δεν υπάρχει λόγος να επανερχόμαστε στα ίδια ζητήματα 
(επιστροφή δαπανών για υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, 
ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης κλπ.) που εμπεριέχονται στο σχέδιο οδηγίας για τις 
υπηρεσίες εντός της εσωτερικής αγοράς, μέσω της παρούσας χωριστής πρότασης οδηγίας για 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η εφαρμογή της αντίστοιχης νομολογίας του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν υπάρχει 
επίσης λόγος για περαιτέρω ενέργειες επ’ αυτού.

Τροπολογία 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
ορίσει κανόνες που αφορούν την 
επιστροφή των εξόδων υγειονομικής 
περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο 
κράτος μέλος για ασθενείς οι οποίοι 
επιλέγουν να μεταβούν σε άλλο κράτος 
μέλος, με σκοπό να λάβουν εκεί 
υγειονομική περίθαλψη, και να 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών για την 
αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, τα 
κέντρα αναφοράς και την ηλεκτρονική 
υγεία, με πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης, 
σύμφωνα με τις αρχές της καθολικής 
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αφορούν ιδίως την ασθένεια. πρόσβασης, της αλληλεγγύης, του 
προσιτού κόστους, της ισότητας όσον 
αφορά την εδαφική δυνατότητα 
πρόσβασης και του δημοκρατικού 
ελέγχου. Σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες 
των κρατών μελών για την υγειονομική 
περίθαλψη σύμφωνα με τη Συνθήκη, οι 
οποίες περιλαμβάνουν τον καθορισμό των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν την υγεία και θέματα οργάνωσης 
και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και 
ιατρικής φροντίδας, καθώς και των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν ιδίως την ασθένεια.

Or. en

Τροπολογία 68
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι 
συμπληρώσει τον κανονισμό (ΕΟΚ) 
1408/71 και το διάδοχο κανονισμό (ΕΚ) 
883/2004 σχετικά με την παροχή 
ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματικής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα 
και να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των 
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της κινητικότητας των ασθενών και 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, με 
πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων των 
κρατών μελών για τον καθορισμό των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν την υγεία και για θέματα 
οργάνωσης και παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης και ιατρικής φροντίδας, καθώς 
και των παροχών κοινωνικής ασφάλισης 
που αφορούν ιδίως την ασθένεια. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η οδηγία πρέπει να εστιαστεί στην εξασφάλιση σαφήνειας χάριν των κατοίκων της Ευρώπης 
όσον αφορά τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να διασφαλιστεί η νομική βεβαιότητα, ιδίως σε σχέση με την εφαρμογή των δικαιωμάτων 
των ασθενών. Η ρύθμιση του συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης παρέχει ήδη 
ένα κοινοτικό πλαίσιο για την κινητικότητα των ασθενών εντός της ΕΕ και του ΕΟΧ. Πρέπει να 
συμπληρωθεί με την παρούσα οδηγία για να διασφαλιστούν η εφαρμογή των δικαιωμάτων των 
ασθενών και η βελτιωμένη πληροφόρηση και διαφάνεια σχετικά με τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 69
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία εφαρμόζεται μόνο στην κινητικότητα των ασθενών και όχι στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των παρόχων υπηρεσιών.
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Τροπολογία 70
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει ότι η παρούσα οδηγία δεν έχει αποβλέπει 
στην κάλυψη της ελεύθερης κυκλοφορίας ή της παροχής υπηρεσιών.

Τροπολογία 71
Colm Burke

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την 
παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματικής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα 

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

να εξασφαλιστούν η κινητικότητα των 
ασθενών, η ελεύθερη παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης και υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας καθώς και να διευκολυνθεί η 
παροχή διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης, με πλήρη σεβασμό των 
αρμοδιοτήτων των κρατών μελών για τον 
καθορισμό των παροχών κοινωνικής 
ασφάλισης που αφορούν την υγεία και για 
θέματα οργάνωσης και παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής 
φροντίδας, καθώς και των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν ιδίως 
την ασθένεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ασφάλισης που αφορούν την υγεία και για 
θέματα οργάνωσης, εξοπλισμού και 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης και 
ιατρικής φροντίδας, καθώς και των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν ιδίως την ασθένεια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιβεβαιωθεί το δικαίωμα των πολιτών να λάβουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
κοντά στον τόπο κατοικίας τους, και στην περίπτωση που επιτραπεί η κινητικότητα των 
ασθενών, αυτό θα πρέπει να γίνει υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Για το δεύτερο μέρος της τροπολογίας, πρόκειται για την επανάληψη διατάξεων των Συνθηκών.

Τροπολογία 73
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de
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Τροπολογία 74
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία για την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής 
περίθαλψης. Όπως επιβεβαίωσε το 
Δικαστήριο, ούτε η ειδική φύση της 
υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος 
κατά τον οποίο οργανώνεται ή 
χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους 
εξαίρεσής τους από το πεδίο εφαρμογής 
της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας. Όσον αφορά τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, η οδηγία δεν 
εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας και υποστήριξης για οικογένειες 
ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
ειδικής ανάγκης επί μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Για παράδειγμα, δεν 
εφαρμόζεται για τους οίκους ευγηρίας ή 
τις κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας ούτε 
για τη φροντίδα ηλικιωμένων ή παιδιών 
από κοινωνικούς λειτουργούς ή εθελοντές 
παροχής φροντίδας ή επαγγελματίες πλην 
των επαγγελματιών υγείας.

(9) Η παρούσα οδηγία για την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής 
περίθαλψης. Όπως επιβεβαίωσε το 
Δικαστήριο, ούτε η ειδική φύση της 
υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος 
κατά τον οποίο οργανώνεται ή 
χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους 
εξαίρεσής τους από το πεδίο εφαρμογής 
της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας. Όσον αφορά τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, η οδηγία δεν 
εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας και υποστήριξης για οικογένειες 
ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
ειδικής ανάγκης για περίθαλψη, στήριξη, 
μέριμνα ή βοήθεια επί μεγάλο χρονικό 
διάστημα, εφόσον πρόκειται για 
συγκεκριμένη υλική παροχή ή βοήθεια 
από φορέα κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τούτο αφορά κυρίως υπηρεσίες 
μακρόχρονης περίθαλψης που κρίνονται 
αναγκαίες, προκειμένου τα άτομα που την 
χρειάζονται να μπορούν να έχουν μια 
κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη και 
αυτοπροσδιοριζόμενη ζωή. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται ιδίως υπηρεσίες 
στοιχειώδους περίθαλψης (π.χ. μπάνιο/ 
ντους, ένδυση και έκδυση, τεμαχισμός 
της τροφής και λήψη της, έγερση και 
κατάκλιση χωρίς βοήθεια, βάδισμα/ ορθή 
στάση, χρήση της τουαλέτας για ούρηση 
και αφόδευση), διαχείρισης του 
νοικοκυριού (καθαρισμός της κατοικίας, 
θέρμανση της κατοικίας, πλύσιμο, 
μαγείρεμα, ψώνια, μετάβασης σε 
διοικητικές υπηρεσίες και κοινωνικές 
εκδηλώσεις) καθώς και ιατρικής 
φροντίδας (όπως βοήθεια στην αλλαγή 
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επιδέσμων, ανακούφιση του πόνου, λήψη 
φαρμάκων κλπ.). Επομένως η οδηγία δεν 
εφαρμόζεται π.χ. προκειμένου για την 
περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
(θεραπευτήρια) που παρέχουν 
μακρόχρονη περίθαλψη ή σε κατοικίες 
κοινωνικής πρόνοιας. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Το βρίσκω σωστό που η πρόταση για την αιτιολογική σκέψη 9 βασίζεται σε μια εξαίρεση ειδικά 
για τη μακροχρόνια περίθαλψη, καθώς δεν είναι μόνο η ασφαλιστική κάλυψη από φορείς 
κοινωνικής αλληλεγγύης που διαφέρει έντονα από ένα κράτος μέλος σε άλλο αλλά και η 
οργάνωση, διαχείριση και χρηματοδότηση των υπηρεσιών, ιδίως, που απευθύνονται σε όσους 
έχουν ανάγκη (μακρόχρονης) περίθαλψης.  Η δική μου προτεινόμενη  διατύπωση αποσκοπεί 
στο να αποδώσει τούτο με μεγαλύτερη νομική σαφήνεια και να διακρίνει τις περιπτώσεις 
επακριβέστερα.

Τροπολογία 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία για την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής 
περίθαλψης. Όπως επιβεβαίωσε το 
Δικαστήριο, ούτε η ειδική φύση της 
υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος 
κατά τον οποίο οργανώνεται ή 
χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους 
εξαίρεσής τους από το πεδίο εφαρμογής 
της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας. Όσον αφορά τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, η οδηγία δεν 
εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας και υποστήριξης για οικογένειες 
ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
ειδικής ανάγκης επί μεγάλο χρονικό 

(9) Η παρούσα οδηγία για την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
εφαρμόζεται σε μεμονωμένους ασθενείς 
που αποφασίζουν να απευθυνθούν για 
υγειονομική περίθαλψη σε κράτος μέλος 
άλλο από εκείνο στο οποίο υπάγονται, 
συνεπώς μπορεί να εφαρμοσθεί για όλα τα 
είδη υγειονομικής περίθαλψης.   Όσον 
αφορά τη μακροχρόνια περίθαλψη, η 
οδηγία δεν εφαρμόζεται όσον αφορά την 
παροχή βοήθειας και υποστήριξης για 
οικογένειες ή άτομα που βρίσκονται σε 
κατάσταση ειδικής ανάγκης επί μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα, δεν 
εφαρμόζεται για τους οίκους ευγηρίας ή τις 
κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας ούτε για τη 
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διάστημα. Για παράδειγμα, δεν 
εφαρμόζεται για τους οίκους ευγηρίας ή τις 
κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας ούτε για τη 
φροντίδα ηλικιωμένων ή παιδιών από 
κοινωνικούς λειτουργούς ή εθελοντές 
παροχής φροντίδας ή επαγγελματίες πλην 
των επαγγελματιών υγείας.

φροντίδα ηλικιωμένων ή παιδιών από 
κοινωνικούς λειτουργούς ή εθελοντές 
παροχής φροντίδας ή επαγγελματίες πλην 
των επαγγελματιών υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο τύπος του ασθενή στον οποίο εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.
Η Επιτροπή επαναλαμβάνει τη νομολογία του Δικαστηρίου, αλλά αυτή η επανάληψη υπερβαίνει 
τα οριζόμενα από την νομολογία. Εξάλλου, με το να δίδεται προτεραιότητα στην ελεύθερη 
κυκλοφορία σε βάρος του δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης και περίθαλψης κοντά στον 
τόπο κατοικίας του ασθενούς, είναι μεγάλος ο κίνδυνος να υποχρεωθούν οι ασθενείς να 
μετακινούνται για να τύχουν υγειονομικής περίθαλψης. 

Τροπολογία 76
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η παρούσα οδηγία για την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
εφαρμόζεται για όλα τα είδη υγειονομικής 
περίθαλψης. Όπως επιβεβαίωσε το 
Δικαστήριο, ούτε η ειδική φύση της 
υγειονομικής περίθαλψης ούτε ο τρόπος 
κατά τον οποίο οργανώνεται ή 
χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους 
εξαίρεσής τους από το πεδίο εφαρμογής 
της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας. Όσον αφορά τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, η οδηγία δεν 
εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας και υποστήριξης για οικογένειες 
ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
ειδικής ανάγκης επί μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Για παράδειγμα, δεν 

(9) Η παρούσα οδηγία για την εφαρμογή 
των δικαιωμάτων των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
εφαρμόζεται για όλα τα είδη 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. 
Όπως επιβεβαίωσε το Δικαστήριο, ούτε η 
ειδική φύση της υγειονομικής περίθαλψης 
ούτε ο τρόπος κατά τον οποίο οργανώνεται 
ή χρηματοδοτείται συνιστούν λόγους 
εξαίρεσής τους από το πεδίο εφαρμογής 
της θεμελιώδους αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας. Όσον αφορά τη 
μακροχρόνια περίθαλψη, η οδηγία δεν 
εφαρμόζεται όσον αφορά την παροχή 
βοήθειας και υποστήριξης για οικογένειες 
ή άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
ειδικής ανάγκης επί μεγάλο χρονικό 
διάστημα, ακόμη και όταν δεν είναι 
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εφαρμόζεται για τους οίκους ευγηρίας ή τις 
κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας ούτε για τη 
φροντίδα ηλικιωμένων ή παιδιών από 
κοινωνικούς λειτουργούς ή εθελοντές 
παροχής φροντίδας ή επαγγελματίες πλην 
των επαγγελματιών υγείας.

αυστηρά ιατρικής φύσης. Για παράδειγμα, 
δεν εφαρμόζεται για υπηρεσίες οι οποίες 
παρέχονται συνήθως σε οίκους ευγηρίας ή 
κατοικίες κοινωνικής πρόνοιας, ούτε για τη 
φροντίδα ηλικιωμένων ή παιδιών ή 
ατόμων με αναπηρία.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η φύση της υπηρεσίας αποτελεί ένα σαφέστερο κριτήριο διάκρισης από ό,τι η ιδιότητα εκείνου 
που παρέχει την υπηρεσία. Παράλληλα προς τη διάρκεια της ανάγκης περίθαλψης, ο αυστηρά 
ιατρικός χαρακτήρας συνιστά επίσης διάκριση έναντι μη ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών. Η 
φροντίδα ατόμων με αναπηρία, όπως και η φροντίδα ηλικιωμένων και η φύλαξη παιδιών, 
αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μακροχρόνιας φροντίδας που δεν εκλαμβάνεται συνήθως 
ως υγειονομική υπηρεσία.

Τροπολογία 77
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει μόνο 
τη χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό. 

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

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

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

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

Or. de

Τροπολογία 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τη 
χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε 
κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος 
διαμονής από ασθενείς που επιλέγουν να 
μεταβούν σε άλλο κράτος μέλος για να 
τύχουν εκεί υγειονομικής περιθάλψεως.

- Χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής 
μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για 
θεραπεία)· αυτό αποκαλείται 
«κινητικότητα των ασθενών»·
- Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της 
υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους 
μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· για 
παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 
τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, 
υπηρεσίες εργαστηρίου·
- Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου 
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υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, 
εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και
- Προσωρινή παρουσία προσώπων 
(δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών 
υγείας, για παράδειγμα προσωρινή 
μετάβαση στο κράτος μέλος του 
ασθενούς για παροχή υπηρεσιών). 

Or. en

Τροπολογία 79
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto MusacchioKartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει μόνο 
τη χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής 
μεταβαίνει με δική του βούληση σε 
πάροχο υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος για θεραπεία)·  αυτό 
αποκαλείται «κινητικότητα των ασθενών»·

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

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

- Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου 
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υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, 
εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και
- Προσωρινή παρουσία προσώπων 
(δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών 
υγείας, για παράδειγμα προσωρινή 
μετάβαση στο κράτος μέλος του 
ασθενούς για παροχή υπηρεσιών). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία εφαρμόζεται μόνο στην κινητικότητα των ασθενών, γι’ αυτό η έννοια 
της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στην 
κινητικότητα των ασθενών.

Τροπολογία 80
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

- Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της 
υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους 
μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· για 
παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 
τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, 
υπηρεσίες εργαστηρίου·
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- Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου 
υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, 
εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και
- Προσωρινή παρουσία προσώπων 
(δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών 
υγείας, για παράδειγμα προσωρινή 
μετάβαση στο κράτος μέλος του 
ασθενούς για παροχή υπηρεσιών). 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να εστιαστεί μόνο στην κινητικότητα των ασθενών· η κινητικότητα 
των υγειονομικών υπηρεσιών και των επαγγελματιών υγείας πρέπει να αποκλειστεί.

Τροπολογία 81
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τις 
εξής περιπτώσεις:

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

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

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

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

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

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

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

- Προσωρινή παρουσία προσώπων 
(δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών 
υγείας, για παράδειγμα προσωρινή 
μετάβαση στο κράτος μέλος του ασθενούς 
για παροχή υπηρεσιών). και
-  Αγορά αγαθών, τα οποία εντάσσονται 
στο πλαίσιο της υγειονομικής 
περίθαλψης, λόγου χάριν ιατρικού 
βοηθητικού εξοπλισμού και φαρμάκων, 
σε άλλο κράτος μέλος πλην του κράτους 
ασφάλισης· η αγορά αυτή μπορεί, αλλά 
όχι απαραιτήτως, να συνδυάζεται με τη 
μετακίνηση του ασθενούς στο τελευταίο 
κράτος μέλος·

Or. nl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τους 
εξής τρόπους παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης:

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

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

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

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

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Εννοείται ότι στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης θα πρέπει να περιλαμβάνεται τόσο η 
κινητικότητα των ασθενών αυτή καθ' εαυτή όσο και οι υγειονομικές υπηρεσίες που μπορούν να 
παρέχονται εξ αποστάσεως. Δεν θεωρείται σκόπιμο να αναφέρεται το άρθρο αυτό στην 
κινητικότητα των επαγγελματιών υγείας και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.
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Τροπολογία 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

– Παροχή υγειονομικής περίθαλψης 
έκτακτης ανάγκης και, υπό διαφορετικό 
καθεστώς, παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης σε ασθενείς που μεταβαίνουν 
συνειδητά σε άλλο κράτος μέλος 
("κράτος θεραπείας") για να τύχουν 
προγραμματισμένης αγωγής.

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

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

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

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

Or. it
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Αιτιολόγηση

Και σε αυτή την οδηγία πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί με την 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας και να επανεπιβεβαιωθεί το δικαίωμα των ασθενών να 
θεραπεύονται σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπου κι αν βρίσκονται και χωρίς εμπόδια που 
οφείλονται σε έλλειψη οικονομικών πόρων του ίδιου του ασθενή και του κράτους μέλους 
υπαγωγής.

Τροπολογία 84
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Ιατρικές υπηρεσίες για επείγοντα 
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περιστατικά, οι οποίες διαχειρίζονται τις 
κλήσεις στον ευρωπαϊκό αριθμό 
έκτακτης ανάγκης 112 και περιθάλπουν 
θύματα ατυχημάτων και μαζικές 
έκτακτες ανάγκες, ιδίως σε παραμεθόριες 
περιοχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εμφανές ότι σε περίπτωση ατυχήματος (ή καταστροφής) η υγειονομική περίθαλψη πρέπει 
να παρέχεται με τις ελάχιστες δυνατές διοικητικές διαδικασίες για προέγκριση.

Η ανάγκη για άμεση αντίδραση σε έκτακτες καταστάσεις σε παραμεθόριες περιοχές θα 
απαιτήσει ευρεία συνεργασία των κρατών μελών και των έκτακτων ιατρικών τους υπηρεσιών σε 
περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 85
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Επιπλέον, για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας η έννοια της 
«διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης» καλύπτει ιατρικές 
υπηρεσίες για επείγοντα περιστατικά οι 
οποίες διαχειρίζονται τις κλήσεις στον 
ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 
και περιθάλπουν θύματα ατυχημάτων και 
μαζικές έκτακτες ανάγκες, ιδίως σε 
παραμεθόριες περιοχές.

Or. en



AM\763599EL.doc 39/74 PE418.293v01-00

EL

Τροπολογία 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη 
μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
για τις κοινές αξίες και αρχές στα 
συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπάρχει μια δέσμη αρχών 
λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας 
περιλαμβάνουν την ποιότητα, την 
ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση 
αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες 
δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, 
την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι 
ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα συστήματα 
υγείας πρέπει να είναι σε θέση να 
βασίζονται στο σεβασμό αυτών των 
κοινών αρχών και στις δομές που 
παρέχονται για την εφαρμογή τους σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά 
συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις 
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του 
οποίου παρέχεται η υγειονομική 
περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την 
εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω 
αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
εμπιστοσύνη των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που 
με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για 
την επίτευξη της κινητικότητας των 
ασθενών και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
όσον αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στην εσωτερική αγορά, καθώς 
και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας. Εν όψει αυτών 
των κοινών αξιών είναι ωστόσο αποδεκτό 
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ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν, για λόγους 
δεοντολογίας, διαφορετικές αποφάσεις 
όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ορισμένων 
αγωγών και τους συγκεκριμένους όρους 
πρόσβασης σε αυτές. Η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
δεοντολογικών διαφορών. Δεν επιβάλλει 
σε κανένα κράτος μέλος να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε αγωγές και υπηρεσίες εντός 
της επικράτειάς του ούτε να επιστρέφει 
τις δαπάνες για αυτές τις αγωγές (οι 
οποίες παρασχέθηκαν σε άλλο κράτος 
μέλος), όταν δεν επιτρέπονται από τις 
δικές του νομικές διατάξεις, ρυθμίσεις 
και δεοντολογικούς κώδικες του ιατρικού 
επαγγέλματος.

Or. en

Τροπολογία 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη 
μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
για τις κοινές αξίες και αρχές στα 
συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, υπάρχει μια δέσμη αρχών 
λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας 
περιλαμβάνουν την ποιότητα, την 
ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση 
αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες 
δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, 
την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι 
ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα συστήματα 

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

υγείας πρέπει να είναι σε θέση να 
βασίζονται στο σεβασμό αυτών των 
κοινών αρχών και στις δομές που 
παρέχονται για την εφαρμογή τους σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά 
συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις 
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του 
οποίου παρέχεται η υγειονομική 
περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την 
εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω 
αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
εμπιστοσύνη των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που 
με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για 
την επίτευξη της κινητικότητας των 
ασθενών και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
όσον αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στην εσωτερική αγορά, καθώς 
και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας. Εν όψει αυτών 
των κοινών αξιών είναι ωστόσο αποδεκτό 
ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν, για λόγους 
δεοντολογίας, διαφορετικές αποφάσεις 
όσον αφορά τη διαθεσιμότητα ορισμένων 
αγωγών και των συγκεκριμένων όρων 
πρόσβασης σε αυτές. Η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
δεοντολογικών διαφορών. Δεν επιβάλλει 
σε κανένα κράτος μέλος να επιτρέψει την 
πρόσβαση σε αγωγές και υπηρεσίες εντός 
της επικράτειάς του ούτε να επιστρέφει τις 
δαπάνες για αυτές τις αγωγές (οι οποίες 
παρασχέθηκαν σε άλλο κράτος μέλος), 
όταν δεν επιτρέπονται από τις δικές του 
νομικές διατάξεις, ρυθμίσεις και 
δεοντολογικούς κώδικες του ιατρικού 
επαγγέλματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη 
μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
για τις κοινές αξίες και αρχές στα 
συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης1, υπάρχει μια δέσμη αρχών 
λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας 
περιλαμβάνουν την ποιότητα, την 
ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση 
αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες 
δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, 
την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι 
ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα συστήματα 
υγείας πρέπει να είναι σε θέση να 
βασίζονται στο σεβασμό αυτών των 
κοινών αρχών και στις δομές που 
παρέχονται για την εφαρμογή τους σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά 
συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις 
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του 
οποίου παρέχεται η υγειονομική 
περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την 
εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω 
αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
εμπιστοσύνη των ασθενών στη 

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη 
μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
για τις κοινές αξίες και αρχές στα 
συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης2, υπάρχει μια δέσμη αρχών 
λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας 
περιλαμβάνουν την ποιότητα, την 
ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση 
αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες 
δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, 
την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι 
ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα συστήματα 
υγείας πρέπει να είναι σε θέση να 
βασίζονται στο σεβασμό αυτών των 
κοινών αρχών και στις δομές που 
παρέχονται για την εφαρμογή τους σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά 
συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις 
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του 
οποίου παρέχεται η υγειονομική 
περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την 
εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω 
αρχών λειτουργίας και, σε κάθε 
περίπτωση, την αναγκαία υγειονομική 
περίθαλψη για την παροχή αγωγής σε 

                                               
1 ΕΕ L 146 της 22.6.2006, σ. 1.
2 ΕΕ L 146 της 22.6.2006, σ. 1.
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διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που 
με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για 
την επίτευξη της κινητικότητας των 
ασθενών και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
όσον αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στην εσωτερική αγορά, καθώς 
και για την επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας. 

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Και σε αυτή την οδηγία πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόοδος που έχει επιτευχθεί με την 
Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας και να επανεπιβεβαιωθεί το δικαίωμα των ασθενών να 
θεραπεύονται σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπου κι αν βρίσκονται και χωρίς εμπόδια που 
οφείλονται σε έλλειψη οικονομικών πόρων του ίδιου του ασθενή και του κράτους μέλους 
υπαγωγής.

Τροπολογία 89
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Όλες οι ιατρικές θεραπείες, εκτός 
από τις βασικές, απαιτούν μια όλο και πιο 
περίπλοκη οργανωτική διαδικασία. Η 
ποιότητα των ιατρικών θεραπειών 
εξαρτάται από δομικά στοιχεία όπως το 
επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης των 
παρόχων, τεχνολογικές και υλικοτεχνικές 
απαιτήσεις, οργάνωση και διαθέσιμοι 
πόροι. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε ιατρική θεραπεία μπορεί να έχει αυξανόμενο βαθμό περιπλοκότητας, από ένα απόλυτα 
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βασικό επίπεδο, όπου η  μορφή της θεραπείας είναι απλή και δεν απαιτεί κανένα είδος 
οργάνωσης, μέχρι όλο και πιο περίπλοκες διαδικασίες που συνεπάγονται πολλές διαφορετικές 
αγωγές, διαφορετικές ειδικότητες και, καμιά φορά, διαφορετικά περιβάλλοντα.

Τροπολογία 90
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β)Η πληροφόρηση στην οποία 
μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση οι 
ασθενείς πρέπει να είναι ακριβής και 
διάφανη και πρέπει να καταδεικνύει, 
κατά τρόπο κατανοητό ακόμη και σε μη 
επαγγελματία, τα αποτελέσματα 
πιστοποίησης που λαμβάνονται και 
αναγνωρίζονται από κάθε κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένης κάθε ένδειξης 
ελαττώματος στην ασφάλεια και στην 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν με κάθε τρόπο ακριβή και διάφανη ενημέρωση, η 
οποία θα καταδεικνύει, σε επίπεδο μη επαγγελματικό, τα πιστοποιητικά που λαμβάνονται και 
αναγνωρίζονται από κάθε κράτος μέλος υπεύθυνο για την εν λόγω ενημέρωση και τα οποία 
πρέπει να θεωρούνται θεμελιώδες στοιχείο για να χορηγηθεί από τον αρμόδιο ιατρικό φορέα η 
διαπίστευση αυτής της χώρας.    

Τροπολογία 91
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να 
είναι εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι 
εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
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συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που έχουν ήδη 
αναγνωριστεί ευρέως από τα θεσμικά 
όργανα της Κοινότητας και από όλα τα 
κράτη μέλη ως δέσμη αξιών που είναι 
κοινές για τα συστήματα υγείας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κράτη μέλη 
πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω αρχές τηρούνται αναφορικά με τους 
ασθενείς και τους πολίτες από άλλα κράτη 
μέλη, και ότι όλοι οι ασθενείς έχουν την 
ίδια μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες 
τους για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο 
κράτος μέλος), την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 

συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση 
που εξασφαλίζει ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης. 
Τούτο είναι απαραίτητο ώστε να 
εξασφαλίζεται η ελευθερία παροχής και 
λήψης διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης. Οι αρχές των κρατών μελών 
πρέπει να σέβονται τις κοινές πρωταρχικές 
αξίες της καθολικότητας, της πρόσβασης 
σε περίθαλψη υψηλής ποιότητας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης.  Πρόκειται 
όντως για αξίες που έχουν αποδεχθεί 
ομόφωνα τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και τα συστήματα υγείας 
όλων των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη 
πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω αρχές τηρούνται αναφορικά με τους 
ασθενείς και τους πολίτες από άλλα κράτη 
μέλη, και ότι όλοι οι ασθενείς έχουν την 
ίδια μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες 
τους για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά και την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας ή τόπου εγκατάστασης, 
καθώς και το κριτήριο της ανάγκης και 
της αναλογικότητας για τυχόν 
περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία. 
Τούτο σημαίνει ότι η παρούσα οδηγία δεν 
απαιτεί με κανένα τρόπο από τους
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να 
δέχονται για προγραμματισμένη θεραπεία 
ασθενείς από άλλα κράτη μέλη, ούτε να 
χρεώνουν ανά πάσα στιγμή τις ίδιες τιμές 
με εκείνες που ισχύουν για τους δικούς 
τους ασθενείς. Επιτρέπεται πράγματι η 
θέσπιση εμποδίων στην ελεύθερη 
κυκλοφορία για επιτακτικούς λόγους 
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αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. 

γενικού συμφέροντος, όπως όταν η 
εισροή ασθενών πλήττει ή απειλεί να 
πλήξει το δημοσιονομικό ισολογισμό του 
συστήματος υγείας. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος : καλύτερη διατύπωση. Το δεύτερο μέρος : προβλέπεται η δυνατότητα να 
λαμβάνονται υπόψη επιτακτικοί λόγοι γενικού συμφέροντος που σχετίζονται με την εξουσία του 
κράτους μέλους να οργανώνει και να χρηματοδοτεί το οικείο σύστημα υγείας (πρβλ. μεταξύ 
άλλων τη νομολογία στην υπόθεση Ferlini .

Τροπολογία 92
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι 
εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι 
εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία λήψης 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, 
που είναι και ο σκοπός της οδηγίας. Οι 
αρχές των κρατών μελών πρέπει να 
σέβονται τις κοινές πρωταρχικές αξίες της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης, που έχουν 
ήδη αναγνωριστεί ευρέως από τα θεσμικά 
όργανα της Κοινότητας και από όλα τα 
κράτη μέλη ως δέσμη αξιών που είναι 
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δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 
μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο 
κράτος μέλος), την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία.

κοινές για τα συστήματα υγείας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Τα κράτη μέλη 
πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ότι οι εν 
λόγω αρχές τηρούνται αναφορικά με τους 
ασθενείς και τους πολίτες από άλλα κράτη 
μέλη, και ότι όλοι οι ασθενείς έχουν την 
ίδια μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες 
τους για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων στην εσωτερική αγορά, την 
απαγόρευση των διακρίσεων, μεταξύ 
άλλων λόγω εθνικότητας, την ανάγκη και 
την αναλογικότητα τυχόν περιορισμών 
στην ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. Ωστόσο ειδική πρόνοια πρέπει 
να λαμβάνεται για θύματα ατυχημάτων 
και μαζικά επείγοντα περιστατικά, όπου 
απαιτείται επείγουσα ιατρική αγωγή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για τα ποιοτικά πρότυπα και τις αρχές της καθολικότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων να καλύπτονται και οι ιατρικές υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.
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Τροπολογία 93
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να 
είναι εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 
δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 
μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο 

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να 
είναι εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 
δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 
μεταχείριση (τούτο σημαίνει ρητώς ότι 
δεν επιτρέπονται ούτε διακρίσεις εις 
βάρος εντόπιων ασθενών και παρόχων 
υπηρεσιών) ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
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κράτος μέλος), την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. 

διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο 
κράτος μέλος), την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. 

Or. de

Τροπολογία 94
Nicolae Vlad Popa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι 
εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι 
εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
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αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 
δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 
μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο 
κράτος μέλος), την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. 

αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 
δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 
μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας 
φυσικών και νομικών προσώπων στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας, την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο αναφερόταν τόσο σε φυσικά πρόσωπα ως λήπτες υγειονομικής περίθαλψης 
όσο και σε νομικά πρόσωπα ως παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Η έννοια του «ατόμου» 
δεν είναι και τόσο σαφής.
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Τροπολογία 95
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι εκ 
των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 
δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 
μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο 

Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι εκ 
των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 
δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 
μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο 
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κράτος μέλος), την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για
θεραπεία. 

κράτος μέλος), την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. Για να διευκολύνονται οι 
ασθενείς στο να κάνουν συνειδητές 
επιλογές, όταν προσπαθούν να λάβουν 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασθενείς λαμβάνουν κατόπιν αιτήσεώς 
τους πληροφορίες που αφορούν τα 
υγειονομικά και ποιοτικά πρότυπα που 
ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας 
καθώς και για τα χαρακτηριστικά της 
υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται 
από συγκεκριμένο πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης.  Τέτοιου είδους πληροφορίες 
θα διατίθενται επίσης υπό μορφή προσιτή 
σε άτομα με αναπηρία.

Or. en

Τροπολογία 96
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι 
εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι 
εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
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αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 
δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 
μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο 
κράτος μέλος), την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. 

αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 
δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 
μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο 
κράτος μέλος), την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. Ωστόσο ειδική πρόνοια πρέπει 
να λαμβάνεται για θύματα ατυχημάτων 
και μαζικά επείγοντα περιστατικά, όπου 
απαιτείται επείγουσα ιατρική αγωγή. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι εμφανές ότι σε περίπτωση ατυχήματος (ή καταστροφής) η υγειονομική περίθαλψη πρέπει 
να παρέχεται με τις ελάχιστες δυνατές διοικητικές διαδικασίες προέγκρισης. Η ανάγκη για 
άμεση αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά που συμβαίνουν σε παραμεθόριες περιοχές απαιτεί 
την ευρεία συνεργασία των κρατών μελών και των ιατρικών τους υπηρεσιών αντιμετώπισης 
εκτάκτων περιστατικών σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Βάσει της νομολογίας του 
Δικαστηρίου (απόφαση της 11ης 
Μαρτίου 2004, Επιτροπή κατά Γαλλίας, 
C-496/01), ελλείψει μέτρων εναρμόνισης, 
το κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει, στο 
πλαίσιο σχεδίου για την χορήγηση αδείας, 
ένα κράτος μέλος να επιβάλλει το επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας που 
ισχύει στο κράτος αυτό στους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης που είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και 
οι οποίοι επιθυμούν να παράσχουν 
υπηρεσίες σε ασθενείς ασφαλισμένους 
στο πρώτο κράτος μέλος. Ωστόσο, οι όροι 
που πρέπει να πληρούνται για την 
απόκτηση της εν λόγω άδειας δεν πρέπει 
να επικαλύπτουν τις ισότιμες νομικές 
προϋποθέσεις που έχουν ήδη εκπληρωθεί 
στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μέτρο διασφάλισης για τους πολίτες ότι οι προδιαγραφές ποιότητας θα είναι τουλάχιστον 
αντίστοιχες με εκείνες του κράτους μέλους ασφάλισης.
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Τροπολογία 98
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπροσθέτως, οι ασθενείς από 
άλλα κράτη μέλη πρέπει να έχουν ίση 
μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία και, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές της ισότητας 
και της απαγόρευσης των διακρίσεων που 
αναγνωρίζονται στο άρθρο 21 του Χάρτη, 
οι ασθενείς δεν πρέπει να υφίστανται 
κανενός είδους διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να διαφοροποιούν τη μεταχείριση 
που προβλέπεται για διαφορετικές ομάδες 
ασθενών μόνον όταν μπορούν να 
αποδείξουν ότι τούτο δικαιολογείται με 
βάση θεμιτούς ιατρικούς λόγους, για 
παράδειγμα στην περίπτωση ειδικών 
μέτρων για τις γυναίκες ή για 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (π.χ. 
δωρεάν εμβολιασμός των παιδιών ή των 
ηλικιωμένων). Επιπλέον, δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που είναι 
αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τίθεται σε 
ισχύ και να εφαρμόζεται με το δέοντα 
σεβασμό των δικαιωμάτων ισονομίας και 
της αρχής της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του δικαίου που προβλέπονται στα άρθρα 
20 και 21 του Χάρτη. Η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 

(13) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της 
ισότητας και της απαγόρευσης των 
διακρίσεων που αναγνωρίζονται στο άρθρο 
21 του Χάρτη, οι ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη δεν πρέπει να υφίστανται 
κανενός είδους διάκριση λόγω φύλου, 
φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή 
κοινωνικής προέλευσης, γενετικών 
χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή 
κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους 
εθνικής μειονότητας, περιουσίας, 
γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να διαφοροποιούν τη μεταχείριση 
που προβλέπεται για διαφορετικές ομάδες 
ασθενών μόνον όταν μπορούν να 
αποδείξουν ότι τούτο δικαιολογείται με 
βάση θεμιτούς ιατρικούς λόγους, για 
παράδειγμα στην περίπτωση ειδικών 
μέτρων για τις γυναίκες ή για 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (π.χ. 
δωρεάν εμβολιασμός των παιδιών ή των 
ηλικιωμένων). Επιπλέον, δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που είναι 
αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τίθεται σε 
ισχύ και να εφαρμόζεται με το δέοντα 
σεβασμό των δικαιωμάτων ισονομίας και 
της αρχής της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του δικαίου που προβλέπονται στα άρθρα 
20 και 21 του Χάρτη. Η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, 
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2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, 
και άλλων οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 13 της συνθήκης 
ΕΚ.  Με βάση τα ανωτέρω, η οδηγία 
ορίζει ότι οι ασθενείς έχουν την ίδια 
μεταχείριση με τους υπηκόους του 
κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένου του οφέλους της 
προστασίας από διακρίσεις σύμφωνα με 
το κοινοτικό δίκαιο καθώς επίσης και της 
προστασίας που προβλέπει η νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

και άλλων οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 13 της συνθήκης 
ΕΚ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Παραπομπή στην αιτιολόγηση της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 12.

Τροπολογία 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Σε περίπτωση που ασθενείς από 
άλλα κράτη μέλη προσφεύγουν σε εθνική 
δημόσια υπηρεσία άλλης χώρας, πρέπει 
να συμμορφώνονται προς το νομοθετικό 
πλαίσιο του κράτους μέλους της 
νοσηλείας ή της περιφέρειας που τους 
υποδέχεται, όσον αφορά τόσο τη 
διαδικασία εισαγωγής, τις καταστάσεις 
αναμονής ή την επιλογή του ιατρού, όσο 
και τα δικαιώματα των ασθενών και τον 
τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων.

Or. es
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Το ενδεχόμενο οι διαμεθοριακοί ασθενείς να έχουν διαφορετικά δικαιώματα από τους ασθενείς 
της χώρας θα μπορούσε να δημιουργήσει εσωτερικές εντάσεις καθώς και ένα διπλό σύστημα.

Τροπολογία 100
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στο 
10% περίπου των περιπτώσεων προκύπτει 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη. 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σαφείς 
κοινές υποχρεώσεις σε περίπτωση 
αντιμετώπισης βλάβης που προκλήθηκε 
κατά την υγειονομική περίθαλψη, 
προκειμένου να αποφεύγεται η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αυτούς 
που ενεργεί ως εμπόδιο για την αναζήτηση 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης· 
Η κάλυψη για πρόκληση βλάβης και η 
αποζημίωση από τα συστήματα της χώρας 
στην οποία πραγματοποιείται η θεραπεία 
πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη 
της δυνατότητας των κρατών μελών να 
επεκτείνουν την κάλυψη των οικείων τους 
συστημάτων στους ασθενείς της χώρας 
τους που λαμβάνουν υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν τούτο 
είναι καταλληλότερο για τον ασθενή, ιδίως 
στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους 
είναι αναγκαία η χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος. 

(15) Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στο 
10% περίπου των περιπτώσεων προκύπτει 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη. 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο τα κράτη 
μέλη θεραπείας να διαθέτουν συστήματα 
(συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
μετέπειτα περίθαλψης) για την
αντιμετώπιση βλάβης που προκλήθηκε 
κατά την υγειονομική περίθαλψη όπως 
ορίζεται από το κράτος μέλος θεραπείας, 
προκειμένου να αποφεύγεται η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αυτούς 
που ενεργεί ως εμπόδιο για την αναζήτηση 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης· 
Η κάλυψη για πρόκληση βλάβης και η 
αποζημίωση από τα συστήματα της χώρας 
στην οποία πραγματοποιείται η θεραπεία 
πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη 
της δυνατότητας των κρατών μελών να 
επεκτείνουν την κάλυψη των οικείων τους 
συστημάτων στους ασθενείς της χώρας 
τους που λαμβάνουν υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν τούτο 
είναι καταλληλότερο για τον ασθενή, ιδίως 
στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους 
είναι αναγκαία η χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της βλάβης πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι τα κράτη μέλη καλύπτουν διαφορετικές 
εκδοχές της βλάβης μέσω των νομικών συστημάτων τους. Προς αποφυγήν συγχύσεως, οι υπό 
θεραπεία ασθενείς πρέπει να εμπίπτουν στο νομικό ορισμό της "βλάβης" όπως χρησιμοποιείται 
στο κράτος μέλος θεραπείας.

Τροπολογία 101
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στο 
10% περίπου των περιπτώσεων προκύπτει 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη.
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σαφείς κοινές 
υποχρεώσεις σε περίπτωση αντιμετώπισης
βλάβης που προκλήθηκε κατά την 
υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να 
αποφεύγεται η έλλειψη εμπιστοσύνης 
στους μηχανισμούς αυτούς που ενεργεί ως 
εμπόδιο για την αναζήτηση διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης· Η κάλυψη για 
πρόκληση βλάβης και η αποζημίωση από 
τα συστήματα της χώρας στην οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας των κρατών μελών να 
επεκτείνουν την κάλυψη των οικείων τους 
συστημάτων στους ασθενείς της χώρας 
τους που λαμβάνουν υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν τούτο 
είναι καταλληλότερο για τον ασθενή, ιδίως 
στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους 
είναι αναγκαία η χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

(15) Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στο 
10% περίπου των περιπτώσεων προκύπτει 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη.
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σαφείς κοινές 
υποχρεώσεις σε περίπτωση βλάβης που 
προκλήθηκε κατά την υγειονομική 
περίθαλψη ενώ μπορούσε να είχε 
αποφευχθεί, προκειμένου να αποφεύγεται 
η έλλειψη εμπιστοσύνης στους 
μηχανισμούς αυτούς που ενεργεί ως 
εμπόδιο για την αναζήτηση διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης· Η κάλυψη για 
πρόκληση βλάβης και η αποζημίωση από 
τα συστήματα της χώρας στην οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας των κρατών μελών να 
επεκτείνουν την κάλυψη των οικείων τους 
συστημάτων στους ασθενείς της χώρας 
τους που λαμβάνουν υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν τούτο 
είναι καταλληλότερο για τον ασθενή, ιδίως 
στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους 
είναι αναγκαία η χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

Or. pt
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Τροπολογία 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν μηχανισμοί 
για την προστασία των ασθενών και για 
την αποζημίωσή τους σε περίπτωση 
πρόκλησης βλάβης από υγειονομική 
περίθαλψη που παρασχέθηκε στο έδαφός 
τους και ότι οι μηχανισμοί αυτοί είναι 
κατάλληλοι για τη φύση ή το βαθμό του 
κινδύνου. Εν τούτοις, τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια να καθορίζουν τη φύση και/ή τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής του μηχανισμού 
αυτού. 

(16) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν μηχανισμοί 
για την προστασία των ασθενών και για 
την αποζημίωσή τους σε περίπτωση 
πρόκλησης βλάβης από υγειονομική 
περίθαλψη που παρασχέθηκε στο έδαφός 
τους και ότι οι μηχανισμοί αυτοί είναι 
κατάλληλοι για τη φύση ή το βαθμό του 
κινδύνου. Εν τούτοις, τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια να καθορίζουν τη φύση και/ή τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής του μηχανισμού 
αυτού.  Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
προβλεφθούν ειδικές ρυθμίσεις και ειδικά 
μέτρα συντονισμού για το συντονισμό 
των νοσοκομειακών κέντρων αριστείας, 
πρωτίστως με σκοπό να διασφαλιστεί η 
πρόσβαση στη βέλτιστη περίθαλψη για 
τους ασθενείς των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι την έχουν 
πραγματικά ανάγκη.  Γι’ αυτό το σκοπό 
και ειδικότερα για τους ασθενείς που 
επιλέγουν τη μετάβαση σε άλλο κράτος 
μέλος, είναι σκόπιμο κάθε κράτος μέλος 
να εντοπίσει, σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, τους οργανισμούς που 
είναι αρμόδιοι αφενός για την εκτίμηση 
του αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που 
καθιστούν αναγκαία τη μετάβαση στο 
εξωτερικό για υγειονομική περίθαλψη  
αφετέρου για την κατάρτιση καταλόγων 
προηγούμενων εγκρίσεων για περίθαλψη 
σε κέντρο αριστείας ενός κράτους 
διαφορετικού από το κράτος διαμονής. 
Το κράτος μέλος υπαγωγής θα 
διασφαλίσει επομένως τους αναγκαίους 
πόρους για την κάλυψη των δαπανών της 
προεγκριθείσας αγωγής. 
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκολύνονται οι Ευρωπαίοι ασθενείς στο να αξιοποιούν πλήρως τα ευρωπαϊκά 
κέντρα αριστείας που ειδικεύονται στη θεραπεία συγκεκριμένων παθήσεων.  

Τροπολογία 103
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Το δικαίωμα προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
ένα θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο 
από το άρθρο 8 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξασφάλιση της 
συνέχειας της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης εξαρτάται από τη διαβίβαση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία των ασθενών. Τα 
εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να έχουν απρόσκοπτη ροή από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο αλλά, 
ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάσσονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων. Η 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
προβλέπει το δικαίωμα των προσώπων να 
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία τους, για παράδειγμα στα ιατρικά 
μητρώα που περιέχουν διαγνώσεις, 
αποτελέσματα εξετάσεων, αξιολογήσεις 
από θεράποντες ιατρούς και κάθε θεραπεία 
ή επέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί. Οι 
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στο 

(17) Το δικαίωμα προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
ένα θεμελιώδες δικαίωμα αναγνωρισμένο 
από το άρθρο 8 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εξασφάλιση της 
συνέχειας της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης εξαρτάται από τη διαβίβαση 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
που αφορούν την υγεία των ασθενών. Τα
εν λόγω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πρέπει να έχουν απρόσκοπτη ροή από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο αλλά, 
ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάσσονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των προσώπων. Η 
οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, 
προβλέπει το δικαίωμα των προσώπων να 
έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν την 
υγεία τους, για παράδειγμα στα ιατρικά 
μητρώα που περιέχουν διαγνώσεις, 
αποτελέσματα εξετάσεων, αξιολογήσεις 
από θεράποντες ιατρούς και κάθε θεραπεία 
ή επέμβαση που έχει πραγματοποιηθεί. Οι 
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και στο 
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πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης που καλύπτεται από την 
παρούσα οδηγία.

πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης που καλύπτεται από την 
παρούσα οδηγία. Ο ασθενής πρέπει να 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να μην επιτρέπει 
τη διάθεση των προσωπικών του 
δεδομένων και, μετά τη διαγραφή των 
δεδομένων του, να λαμβάνει σχετική 
βεβαίωση. 

Or. de

Τροπολογία 104
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ασφάλισης, τα κράτη μέλη, όταν ασκούν 
την εξουσία αυτή, πρέπει να τηρούν το 
κοινοτικό δίκαιο, ιδίως δε τις διατάξεις της 
Συνθήκης που αφορούν την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών και διάθεσης/αγοράς 
αγαθών. Οι διατάξεις αυτές απαγορεύουν 
στα κράτη μέλη να θεσπίζουν ή να 
διατηρούν σε ισχύ αδικαιολόγητους 
περιορισμούς στην άσκηση των εν λόγω 
ελευθεριών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 105
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το 
νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει 
αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε 
αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει 
αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης 
σχετικά με την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών περιλαμβάνεται η ελευθερία 
των αποδεκτών της υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων που χρειάζονται ιατρική θεραπεία, 
να μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος 
προκειμένου να λάβουν την περίθαλψη στο 
έδαφός του. Το ίδιο ισχύει για τους 
αποδέκτες υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμούν να λάβουν υγειονομική 

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

συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης 
και κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη, 
όταν ασκούν την εξουσία αυτή, πρέπει να 
τηρούν το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως δε τις 
διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Οι 
διατάξεις αυτές απαγορεύουν στα κράτη 
μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
αδικαιολόγητους περιορισμούς στην 
άσκηση της εν λόγω ελευθερίας στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 106
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το 
νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει 
αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε 
αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει 
αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης 
σχετικά με την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών περιλαμβάνεται η ελευθερία 
των αποδεκτών της υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων που χρειάζονται ιατρική θεραπεία, 
να μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος 
προκειμένου να λάβουν την περίθαλψη στο 
έδαφός του. Το ίδιο ισχύει για τους 
αποδέκτες υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμούν να λάβουν υγειονομική 

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

συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης 
και κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη, 
όταν ασκούν την εξουσία αυτή, πρέπει να 
τηρούν το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως δε τις 
διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Οι 
διατάξεις αυτές απαγορεύουν στα κράτη 
μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
αδικαιολόγητους περιορισμούς στην 
άσκηση της εν λόγω ελευθερίας στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η αρχή δεν έχει θεσπιστεί μέσω της νομολογίας. Επομένως αυτή η πρόταση στην 
αιτιολογική σκέψη είναι παραπλανητική. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των ηλεκτρονικών 
φαρμακείων το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (C-322/01) έχει αναγνωρίσει ότι ορισμένοι εθνικοί 
περιορισμοί στην πώληση φαρμάκων μέσω Διαδικτύου συμφωνούν με τις διατάξεις της 
Συνθήκης που αφορούν την εσωτερική αγορά. Για να διασφαλιστεί απόλυτη σαφήνεια, αυτή η 
πρόταση δεν πρέπει να προκαλεί αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα των διατάξεων περί 
ηλεκτρονικών φαρμακείων σε επίπεδο κρατών μελών.

Τροπολογία 107
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το 
νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει 
αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε 
αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει 

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

αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης 
σχετικά με την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών περιλαμβάνεται η ελευθερία 
των αποδεκτών της υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων που χρειάζονται ιατρική θεραπεία, 
να μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος 
προκειμένου να λάβουν την περίθαλψη στο 
έδαφός του. Παρόλο που το κοινοτικό 
δίκαιο δεν περιορίζει την εξουσία των 
κρατών μελών να οργανώνουν τα 
συστήματά τους υγειονομικής περίθαλψης 
και κοινωνικής ασφάλισης, τα κράτη μέλη, 
όταν ασκούν την εξουσία αυτή, πρέπει να 
τηρούν το κοινοτικό δίκαιο, ιδίως δε τις 
διατάξεις της Συνθήκης που αφορούν την 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Οι 
διατάξεις αυτές απαγορεύουν στα κράτη 
μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
αδικαιολόγητους περιορισμούς στην 
άσκηση της εν λόγω ελευθερίας στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει ασχοληθεί με ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
υγείας· η διατύπωση είναι παραπλανητική. Επιπλέον, το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει, π.χ. στην 
περίπτωση της εμπορίας φαρμάκων μέσω ταχυδρομικών αποστολών, ότι οι εθνικές 
απαγορεύσεις αποστολών φαρμάκων που διατίθενται με συνταγή συμφωνούν με τη Συνθήκη (C-
322/01, Deutscher Apothekerverband). Για να διασφαλιστεί η νομική βεβαιότητα, η πρόταση 
οδηγίας δεν πρέπει να εμπεριέχει τυχόν αντιφατικές διατυπώσεις.
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Τροπολογία 108
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Αυτή η αρχή δεν θεσπίσθηκε από την νομολογία. Είναι συνεπώς απαραίτητο να διαγραφεί. Η 
τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 41α (νέα).

Τροπολογία 109
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Σύμφωνα με τις αρχές που έχει 
θεσπίσει το Δικαστήριο και χωρίς να 
θίγεται ο δημοσιονομικός ισολογισμός 
των συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης 
των κρατών μελών, πρέπει να αυξηθεί η 
ασφάλεια δικαίου σχετικά με την 
επιστροφή των εξόδων υγειονομικής 
περίθαλψης για τους ασθενείς και για 
τους επαγγελματίες της υγείας, τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και 
τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της δικονομίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και έχει ήδη αντιμετωπιστεί από αρκετά από αυτά. Δεν είναι ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα με χωριστή οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη.

Τροπολογία 110
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
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reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.

Τροπολογία 111
Maria Berger

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 112
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

στην περίπτωση των θεραπειών που 
παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 113
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και 
οι ασθενείς που μεταβαίνουν για 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από 
τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71, 
πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων 
αυτής της υγειονομικής περίθαλψης για 
τους ασθενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο 
που προβλέπεται στην περίπτωση που η 
ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη 
είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους 
μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή 
πρέπει να σέβεται πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης 
ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες 
τους και να αποφεύγει τυχόν σημαντικές 
επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των 

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

εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν στην εθνική 
νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων 
θεραπείας βάσει των τιμολογίων που 
ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν 
αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα 
στην περίπτωση των θεραπειών που 
παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «ίδια ή παρόμοια» υγειονομική περίθαλψη  είναι ασαφής από νομική άποψη και 
πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και 
οι ασθενείς που μεταβαίνουν για 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από 
τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71, 
πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων 
αυτής της υγειονομικής περίθαλψης για 
τους ασθενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο 
που προβλέπεται στην περίπτωση που η 
ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη 
είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους 

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

μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή 
πρέπει να σέβεται πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης 
ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες 
τους. Ταυτόχρονα πρέπει να 
αποτρέπονται τυχόν σημαντικές 
επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των 
εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν στην εθνική 
νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων 
θεραπείας βάσει των τιμολογίων που 
ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν 
αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα 
στην περίπτωση των θεραπειών που 
παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 115
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για τους ασθενείς, επομένως, τα δύο 
συστήματα είναι συνεκτικά· είναι δυνατό 
να ισχύει είτε η παρούσα οδηγία είτε ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71. Σε κάθε 
περίπτωση, οποιοσδήποτε ασφαλισμένος 
ζητήσει έγκριση για να λάβει την 
κατάλληλη θεραπεία για την πάθησή του 
σε άλλο κράτος μέλος λαμβάνει πάντα την 
έγκριση αυτή σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στους 
οδηγίαςς 1408/71 και 883/04, όταν η εν 
λόγω θεραπεία δεν είναι δυνατό να 
παρασχεθεί εντός προθεσμίας αποδεκτής 
από ιατρική άποψη λαμβανομένων υπόψη 
της κατάστασης της υγείας του και της 

διαγράφεται
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πιθανής εξέλιξης της ασθένειάς του. Ο 
ασθενής δεν μπορεί να στερηθεί τα πιο 
συμφέροντα δικαιώματα που του 
αναγνωρίζονται από τους οδηγίαςς 
1408/71 και 883/04, όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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