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Pakeitimas 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva sukelia daugiau neaiškumo nei aiškumo, kadangi ja remiantis sukuriama 
papildoma sistema greta pacientų teises reglamentuojančios sistemos, apibrėžtos 
reglamentuose 1408/71 ir 883/2004. Į sveikatos priežiūros paslaugas nežvelgiama paciento 
aspektu, tačiau žvelgiama paslaugų teikimo laisvės aspektu. Be to, valstybėms narėms 
daromas spaudimas dėl jų atsakomybės sveikatos priežiūros srityje, kad būtų pasiekti ES 
sutarties 152 straipsnyje nurodyti reikalavimai. 

Pakeitimas 43
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

There is neither a necessity for nor a competence 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 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 
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coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Pakeitimas 44
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
-

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. pl

Pagrindimas

Direktyvos pasiūlymą reikia atmesti, kadangi jis nepakankamai apgalvotas ir dėl jo ES 
lygmeniu atsirastų administracinių sąnaudų. Priėmus direktyvą ES lygmeniu būtų sukurtas 
naujas komitologijos komitetas (Saugių, kokybiškų ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse komitetas) – reikėtų sukurti darbo vietų.

Pakeitimas 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
Title

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
DIREKTYVOS dėl pacientų teisių į
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse įgyvendinimo

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
DIREKTYVOS dėl pacientų teisių gauti 
saugias, kokybiškas ir veiksmingas
sveikatos priežiūros paslaugas vienodomis 
sąlygomis įgyvendinimo

Or. es

Pagrindimas

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
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pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
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.

Pakeitimas 46
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
DIREKTYVOS dėl pacientų teisių į 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse įgyvendinimo

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
DIREKTYVOS dėl pacientų judumo ir 
pacientų teisių kitose valstybėse narėse

Or. nl

Pagrindimas

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 Pasiūlymas dėl direktyvos on cross-border health 
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.

Pakeitimas 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos atsižvelgdama į Europos bendrijos 
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steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį, steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnį,

Or. es

Pagrindimas

Sutarties 95 straipsnis neapima šios direktyvos priėmimo, kadangi jame nėra numatyta vidaus 
rinkos sukūrimo ir veikimo tvarkos. EB sutarties 152 straipsnio 5 dalis suteiktų geresnį 
pagrindą, net jei aiškiai nurodyta, kad Bendrija savo veikloje visuomenės sveikatos srityje 
privalo visiškai pripažinti valstybių narių atsakomybę už sveikatos paslaugų ir sveikatos 
priežiūros organizavimą bei teikimą.

Pakeitimas 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 16 ir 152 
straipsnius,

Or. en

Pakeitimas 49
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 42, 152 ir 308 
straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
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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.

Pakeitimas 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95, 137 ir 152 
straipsnius,

Or. fr

Pagrindimas

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.

Pakeitimas 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 ir 152 
straipsnius,
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Or. en

Pagrindimas

Remdamasi 152 straipsniu, Bendrija gali patvirtinti priemones, kurių tikslas – užtikrinti 
žmonėms aukšto lygio sveikatos apsaugą (o ne prisidėti prie jos kūrimo). Svarbu pabrėžti, kad 
direktyva dėl sveikatos priežiūros negali būti grindžiama vien taisyklėmis, kurios taikomos 
vidaus rinkai, tačiau jos tikslai taip pat turėtų apimti aukšto lygio visuomenės sveikatos 
apsaugą.

Pakeitimas 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 nurodomoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 ir 152 
straipsnius,

Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas – ne tik užtikrinti laisvą žmonių judėjimą, bet ir aukšto lygio visuotinę 
sveikatos apsaugą Europos Sąjungoje.

Pakeitimas 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) kadangi, remiantis 137 straipsniu ir 
ypač jo 1, 2 ir 4 dalimis, dirbantys piliečiai 
savaime įgyja teisę į socialinę apsaugą, o 
Komisija privalo užtikrinti, kad valstybės 
narės laikytųsi įsipareigojimų sveikatos 
srityje,
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Or. fr

Pakeitimas 54
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Nepaisant šios direktyvos, valstybės 
narės pačios prisiima atsakomybę savo 
teritorijoje piliečiams teikti saugias, 
aukštos kokybės, efektyvias ir kiekybiškai 
pakankamas sveikatos priežiūros 
paslaugas. Valstybės narės jokiu būdu 
neturi nustoti teikti sveikatos priežiūros 
paslaugų todėl, kad jos prieinamos kitoje 
valstybėje narėje. Be to, remiantis šia 
direktyva, pacientai jokiu būdu neturi būti 
skatinami vykti į kitą valstybę narę gauti 
sveikatos priežiūros paslaugų.

Or. nl

Pagrindimas

Už sveikatos priežiūrą neabejotinai atsako kiekviena valstybė narė ir jokiu būdu negalima 
tikėtis, kad šią priežiūrą suteiks kita valstybė narė. Šia direktyva valstybės narės neturi būti 
skatinamos perkelti atsakomybę Europos Sąjungai ar skatinti įmones iš ekonominių paskatų 
pirkti sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje.

Pakeitimas 55
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Atsižvelgiant į tai, kad laikomasi 
Sutarties 95 straipsnyje nustatytų sąlygų 
kaip teisinio pagrindo, Bendrijos teisės 
aktai grindžiami šiuo teisiniu pagrindu, 

Išbraukta.
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net jei visuomenės sveikatos apsaugos 
motyvai yra pasirinkimą lemiantis 
veiksnys; šiuo požiūriu Sutarties 95 
straipsnio 3 dalyje aiškiai nustatyta, kad 
siekiant suderinimo turėtų būti 
garantuojamas aukštas žmonių sveikatos 
apsaugos lygis atsižvelgiant visų pirma į 
bet kokias mokslo faktais pagrįstas 
naujoves.

Or. sv

Pagrindimas

Sveikatos priežiūra negali būti prilyginama bet kokiai kitai paslaugai ar prekei, todėl šios 
direktyvos teisinis pagrindas turėtų būti ne ES sutarties 9, o 152 straipsnis 

Pakeitimas 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Atsižvelgiant į tai, kad laikomasi 
Sutarties 95 straipsnyje nustatytų sąlygų 
kaip teisinio pagrindo, Bendrijos teisės 
aktai grindžiami šiuo teisiniu pagrindu, 
net jei visuomenės sveikatos apsaugos 
motyvai yra pasirinkimą lemiantis 
veiksnys; šiuo požiūriu Sutarties 95 
straipsnio 3 dalyje aiškiai nustatyta, kad 
siekiant suderinimo turėtų būti 
garantuojamas aukštas žmonių sveikatos 
apsaugos lygis atsižvelgiant visų pirma į 
bet kokias mokslo faktais pagrįstas 
naujoves.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Ši aiškinamoji dalis nereikalinga, kadangi pakeitime siūlomas dvigubas teisinis pagrindas.

Pakeitimas 57
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Atsižvelgiant į tai, kad laikomasi
Sutarties 95 straipsnyje nustatytų sąlygų 
kaip teisinio pagrindo, Bendrijos teisės
aktai grindžiami šiuo teisiniu pagrindu, net 
jei visuomenės sveikatos apsaugos motyvai 
yra pasirinkimą lemiantis veiksnys; šiuo 
požiūriu Sutarties 95 straipsnio 3 dalyje 
aiškiai nustatyta, kad siekiant suderinimo
turėtų būti garantuojamas aukštas žmonių 
sveikatos apsaugos lygis atsižvelgiant visų 
pirma į bet kokias mokslo faktais pagrįstas 
naujoves.

(2) Atsižvelgiant į tai, kad nesilaikoma
Sutarties 95 straipsnyje nustatytų sąlygų 
kaip teisinio pagrindo, Bendrijos teisės 
aktai grindžiami tuo pačiu teisiniu
pagrindu kaip ir Reglamentas 
883/2004/EB dėl socialinės apsaugos
sistemų koordinavimo ir juose taip pat
turėtų būti atsižvelgiama į Sutarties 152 
straipsnį. Turėtų būti garantuojamas 
aukštas žmonių sveikatos apsaugos lygis 
atsižvelgiant visų pirma į bet kokias 
mokslo faktais pagrįstas naujoves.

Or. en

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 58
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Atsižvelgiant į tai, kad laikomasi 
Sutarties 95 straipsnyje nustatytų sąlygų 
kaip teisinio pagrindo, Bendrijos teisės 
aktai grindžiami šiuo teisiniu pagrindu, net 
jei visuomenės sveikatos apsaugos motyvai 
yra pasirinkimą lemiantis veiksnys; šiuo 
požiūriu Sutarties 95 straipsnio 3 dalyje 
aiškiai nustatyta, kad siekiant suderinimo 
turėtų būti garantuojamas aukštas žmonių 
sveikatos apsaugos lygis atsižvelgiant visų 
pirma į bet kokias mokslo faktais 
pagrįstas naujoves.

(2) Atsižvelgiant į tai, kad laikomasi 
Sutarties 95 straipsnyje nustatytų sąlygų 
kaip teisinio pagrindo, Bendrijos teisės 
aktai grindžiami šiuo teisiniu pagrindu, net 
jei visuomenės sveikatos apsaugos motyvai 
yra pasirinkimą lemiantis veiksnys; šiuo 
požiūriu Sutarties 95 straipsnio 3 dalyje 
aiškiai nustatyta, kad siekiant suderinimo 
turėtų būti garantuojamas aukštas žmonių 
sveikatos apsaugos lygis.

Or. fr

Pagrindimas

Paskutinis sakinys nepagrįstas, kadangi ši direktyva apima prieigą prie sveikatos priežiūros 
paslaugų kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje pacientas apdraustas, taip pat apmokėjimo už 
jas arba kompensavimo sąlygas.

Pakeitimas 59
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(3) Šioje direktyvoje laikomasi pagrindinių 
teisių ir pagrindinių teisės principų, 
pripažintų visų pirma Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje. Teisė gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas ir teisė gauti 
medicinos paslaugų išlaidų kompensavimą 
pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus ir 
praktiką yra nustatytos Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 34 straipsnio 1 



AM\763599LT.doc 13/66 PE418.293v01-00

LT

Konkrečiai direktyva turi būti įgyvendinta 
ir taikoma laikantis asmeninio ir šeimos 
gyvenimo, asmens duomenų apsaugos, 
lygybės prieš įstatymą teisių bei 
nediskriminavimo principo ir teisių į 
veiksmingą gynybą bei nešališką teismą 
pagal bendruosius teisės principus, 
nurodytus Chartijos 7, 8, 20, 21, 47 
straipsniuose.

ir 2 dalyse bei 35 straipsnyje. Konkrečiai 
direktyva turi būti įgyvendinta ir taikoma 
laikantis asmeninio ir šeimos gyvenimo, 
asmens duomenų apsaugos, lygybės prieš 
įstatymą teisių bei nediskriminavimo 
principo ir teisių į veiksmingą gynybą bei 
nešališką teismą pagal bendruosius teisės 
principus, nurodytus Chartijos 7, 8, 20, 21, 
47 straipsniuose.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnyje nurodytas tikslas – aukštas 
žmonių sveikatos apsaugos lygis apibrėžiant ir įgyvendinant Sąjungos politikos sritis ir teisė 
gauti gydymą remiantis nacionaliniais teisės aktais ir nustatyta tvarka. 34 straipsnyje 
pripažįstama ir gerbiama teisė gauti socialinio draudimo pašalpas ir naudotis socialinėmis 
paslaugomis, suteikiančiomis apsaugą pagal Bendrijos teisės ir nacionalinių teisės aktų 
nustatytas taisykles įvairiais atvejais, įskaitant ligą.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

teisių į veiksmingą gynybą bei nešališką 
teismą pagal bendruosius teisės principus, 
nurodytus Chartijos 7, 8, 20, 21, 47 
straipsniuose.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrijos sveikatos sistemos yra labai 
svarbios užtikrinant aukštą Europos 
socialinės apsaugos lygį bei prisideda prie 
socialinės sanglaudos, socialinio 
teisingumo ir tvarios plėtros. Jos yra ir 
platesnės bendrų interesų paslaugų 
sistemos dalis.

(4) Sveikata ir sveikatos apsaugos 
sistemos yra valstybių narių visuotinės 
svarbos reikalas. Valstybių narių 
sveikatos sistemos yra labai svarbios 
užtikrinant aukštą Europos socialinės 
apsaugos lygį bei prisideda prie socialinės 
sanglaudos, socialinio teisingumo ir tvarios 
plėtros. Nors reikia paminėti jų specifines 
ypatybes, tuo pat metu jos yra ir platesnės 
bendrų interesų paslaugų sistemos dalis.

Or. fr

Pagrindimas

Komisija pažymi, kad, visuotinės svarbos sveikatos apsaugos sistemos vaidina pagrindinį 
vaidmenį ir tai reikia pabrėžti. Taip pat tai, kad dėl joms priskirtų užduočių pobūdžio jos yra 
ypatingos.
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Pakeitimas 62
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kaip keletą kartų patvirtino Teisingumo 
Teismas, nors ir pripažindamas šių 
paslaugų specifinį pobūdį, visos sveikatos 
paslaugos patenka į Sutarties taikymo sritį.

(5) Kaip keletą kartų patvirtino Teisingumo 
Teismas, nors ir pripažindamas šių 
paslaugų specifinį pobūdį, visos
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros
paslaugos patenka į Sutarties taikymo sritį.

Or. nl

Pagrindimas

ES Teisingumo Teismas pripažino, kad ES sutartis gali būti taikoma tik tarpvalstybiniam 
medicininės priežiūros paslaugų (sveikatos paslaugų) teikimui. Pavyzdžiui, Watts byloje C-
372/04 Teismas nusprendė, kad nesvarbu, jog Didžiosios Britanijos nacionalinė sveikatos 
tarnyba yra visiškai valstybės finansuojama viešųjų paslaugų tarnyba, teikianti nemokamas 
sveikatos priežiūros paslaugas. Svarbu sandoris tarp Y. Watts ir Prancūzijos ligoninės, pagal 
kurį Y Watts turėjo mokėti už priežiūrą ir tapo paslaugų gavėja, kaip apibrėžta ES sutartyje.

Pakeitimas 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kaip keletą kartų patvirtino Teisingumo 
Teismas, nors ir pripažindamas šių 
paslaugų specifinį pobūdį, visos sveikatos 
paslaugos patenka į Sutarties taikymo sritį.

(5) Kaip keletą kartų patvirtino Teisingumo 
Teismas, nors ir pripažindamas šių 
paslaugų specifinį pobūdį, visos sveikatos 
paslaugos patenka į Sutarties taikymo sritį. 
Visų pirma visi Europos piliečiai, turintys 
Europos sveikatos draudimo kortelę, 
pagal solidarumo ir savitarpiškumo 
principus gauna skubią medicinos 
pagalbą bet kurioje valstybėje narėje, 
kurioje pacientas tuo metu yra, nepaisant 



PE418.293v01-00 16/66 AM\763599LT.doc

LT

to, kokį finansinį poveikį gydymas turėtų 
paslaugą suteikusiai ligoninei, valstybei 
ar vietos valdžios įstaigoms, kurių 
kompetencijai priklauso ši ligoninė. Pagal 
savitarpiškumo principą už šią paslaugą 
sumoka valstybė narė, kuri suteikia 
skubią medicinos pagalbą, po to valstybė 
narė, kurioje pacientas apdraustas, 
visiškai kompensuoja šias išlaidas.

Or. it

Pagrindimas

Šioje direktyvoje taip pat turėtų būti atsižvelgta į Europos sveikatos draudimo kortelės 
teikiamas galimybes ir dar kartą patvirtinta pacientų teisė būti gydomiems skubiais atvejais, 
kur tai benutiktų, ir kad nebūtų trukdoma įgyvendinti šią teisę, nepaisant to, kiek lėšų turi 
valstybė narė, kurioje pacientai apdrausti.

Pakeitimas 64
Adamos Adamou

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kaip keletą kartų patvirtino Teisingumo 
Teismas, nors ir pripažindamas šių 
paslaugų specifinį pobūdį, visos sveikatos 
paslaugos patenka į Sutarties taikymo sritį. 

(5) Kaip keletą kartų patvirtino Teisingumo 
Teismas, nors ir pripažindamas šių 
paslaugų specifinį pobūdį, visos sveikatos 
paslaugos patenka į Sutarties taikymo sritį. 
Pagal ES sutarties 152 straipsnį, viešasis 
sveikatos sektorius priklauso valstybių 
narių kompetencijai, o Bendrija turi tik 
papildančius įgaliojimus; valstybės narės 
tarpusavyje gali sudaryti sutartis, į kurias 
taip pat būtų įtraukti klausimai, susiję su 
pacientams teikiamomis tarpvalstybinėmis 
sveikatos priežiūros paslaugomis.

Or. el

Pagrindimas

Pagal ES sutarties 152 straipsnį valstybės narės pačios sprendžia dėl sveikatos priežiūros 
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sistemų organizavimo ir finansavimo, jos taip pat apibrėžia, kas laikoma gydymu ligoninėje.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 66
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Teisingumo Teismas jau nagrinėjo kai 
kurias su sveikatos priežiūros paslaugų 

Išbraukta.
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teikimu kitose valstybėse susijusias 
problemas, visų pirma kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena sveikatos 
priežiūros paslaugų gavėjas, suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimo problemą. Kadangi 
sveikatos priežiūros paslaugos buvo 
išbrauktos iš 2006 m. gruodžio 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų 
vidaus rinkoje taikymo srities, yra svarbu 
reglamentuoti šiuos klausimus specialiu 
Bendrijos teisės aktu, kad būtų galima 
pasiekti Teisingumo Teismo principų, 
suformuluotų nagrinėjant konkrečias 
bylas, bendresnį ir veiksmingesnį taikymą.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos apsauga kaip vidaus rinkos paslauga buvo išbraukta iš direktyvos 2006/123/EB 
tikslų dėl svarbių priežasčių – tai ne vidaus rinkos prerogatyva. Neverta iš naujo pradėti 
svarstyti tų pačių klausimų (kompensavimas už sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas 
kitoje valstybėje narėje, stacionariosios sveikatos priežiūros apibrėžtis ir t. t.), kurie jau buvo 
įtraukti į direktyvos projektą dėl vidaus rinkos paslaugų per dabartinį atskirą pasiūlymą dėl 
direktyvos dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros. Atitinkamos Teisingumo Teismo teisinės 
praktikos taikymas yra valstybių narių atsakomybė. Čia nereikia jokių tolesnių veiksmų.

Pakeitimas 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti bendrą
saugių ir veiksmingų aukštos kokybės 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų Bendrijoje sistemą ir 
užtikrinti pacientų judumą bei laisvę teikti 
sveikatos priežiūros paslaugas ir aukšto 
lygio sveikatos apsaugą visiškai 

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti išlaidų 
už sveikatos priežiūros paslaugas, gautas 
kitoje valstybėje narėje, kompensavimo 
taisykles pacientams, kurie važiuoja į kitą 
valstybę narę, turėdami tikslą gauti joje 
sveikatos priežiūros paslaugų; taip pat 
šioje direktyvoje valstybėms narėms 
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atsižvelgiant į valstybių narių atsakomybę 
už socialinės apsaugos išmokų, susijusių su 
sveikata, nustatymą ir už sveikatos 
paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą bei socialinės 
apsaugos išmokas, visų pirma ligos atveju.

suteikiama galimybė bendradarbiauti 
sveikatos priežiūros technologijų 
vertinimo srityje, kuriant pavyzdinius ir e. 
sveikatos centrus visiškai atsižvelgiant į 
valstybių kompetenciją organizuoti ir 
teikti sveikatos priežiūrą vadovaujantis 
visuotinio prieinamumo, solidarumo, 
įperkamumo, vienodo prieinamumo 
teritoriniu požiūriu ir demokratinės 
kontrolės principais. Joje visiškai 
atsižvelgiama į Sutartyje numatytą
valstybių narių atsakomybę už sveikatos 
priežiūrą, įskaitant socialinės apsaugos 
išmokų, susijusių su sveikata, nustatymą ir 
sveikatos paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą bei socialinės 
apsaugos išmokas, visų pirma ligos atveju.

Or. en

Pakeitimas 68
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Šia direktyva siekiama papildyti 
Reglamentą 1408/71 ir vėliau priimtą 
Reglamentą 883/2004 dėl saugių ir 
veiksmingų aukštos kokybės kitose 
valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų Bendrijoje teikimo ir 
užtikrinti pacientų teisių taikymą skatinant 
pacientų judumą ir aukšto lygio sveikatos 
apsaugą visiškai atsižvelgiant į valstybių 
narių atsakomybę už socialinės apsaugos 
išmokų, susijusių su sveikata, nustatymą ir 
už sveikatos paslaugų ir medicinos 
pagalbos organizavimą ir teikimą bei 
socialinės apsaugos išmokas, visų pirma 
ligos atveju.

Or. en
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Pagrindimas

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

Pakeitimas 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siūloma direktyva taikoma tik pacientų judumui, o ne laisvam tiekėjų ir paslaugų judėjimui.
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Pakeitimas 70
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad ši direktyva neapima laisvo paslaugų judėjimo ar 
teikimo nuostatų.

Pakeitimas 71
Colm Burke

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti bendrą 
saugių ir veiksmingų aukštos kokybės 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų Bendrijoje sistemą ir 
užtikrinti pacientų judumą bei laisvę teikti 
sveikatos priežiūros paslaugas ir aukšto 
lygio sveikatos apsaugą visiškai 
atsižvelgiant į valstybių narių atsakomybę 

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

paslaugų teikimą visiškai atsižvelgiant į 
valstybių narių atsakomybę už socialinės 
apsaugos išmokų, susijusių su sveikata, 
nustatymą ir už sveikatos paslaugų ir 
medicinos pagalbos organizavimą ir 
teikimą bei socialinės apsaugos išmokas, 
visų pirma ligos atveju.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia dar kartą patvirtinti piliečių teisę būti gydomiems kuo arčiau namų, taigi, jei 
leidžiamas pacientų judumas, turi būti išpildytos tam tikros sąlygos. Antrojoje pakeitimo 
dalyje grįžtama prie ES sutarčių teksto.

Pakeitimas 73
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. de

Pakeitimas 74
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Ši direktyva dėl pacientų teisės į kitose 
valstybėse narėse teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas taikoma visų rūšių 
sveikatos priežiūros paslaugoms. Kaip 
patvirtino Teisingumo Teismas, nepaisant 
specifinio sveikatos paslaugų pobūdžio, nei 
jų organizavimo ar finansavimo būdo, joms 
negali būti netaikomas pamatinis judėjimo 

(9) Ši direktyva dėl pacientų teisės į kitose 
valstybėse narėse teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas taikoma visų rūšių 
sveikatos priežiūros paslaugoms. Kaip 
patvirtino Teisingumo Teismas, nepaisant 
specifinio sveikatos paslaugų pobūdžio, nei 
jų organizavimo ar finansavimo būdo, joms 
negali būti netaikomas pamatinis judėjimo 
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laisvės principas. Dėl ilgalaikės priežiūros 
– direktyva nėra taikoma pagalbos ir 
paramos šeimoms ar asmenims, kuriems to 
dėl jų būklės reikia ilgesnį laiką, atvejais. 
Ji nėra taikoma, pavyzdžiui, globos 
namams ar būstui, socialinių darbuotojų 
ar savanorių ar specialistų, išskyrus 
sveikatos priežiūros specialistams, 
pagyvenusiems žmonėms ar vaikams 
teikiamoms paslaugoms.

laisvės principas. Dėl ilgalaikės priežiūros 
– direktyva nėra taikoma pagalbos ir 
paramos šeimoms ar asmenims, kuriems 
dėl jų būklės ilgesnį laiką reikia su 
specialiu ekspertų atliekamu gydymu ar 
socialinės apsaugos sistemos teikiama 
pagalba susijusios slaugos, paramos ar 
priežiūros, atvejais. Tai visų pirma apima 
tokias ilgalaikes paslaugas, kurios 
laikomos būtinomis siekiant asmeniui, 
kuriam reikalinga priežiūra, suteikti 
galimybę būti kuo savarankiškesniam ir 
gyventi kuo visavertiškesnį gyvenimą. Tai 
yra, visų pirma, būtiniausios globos 
paslaugos (t. y. maudymas vonioje 
(prausimas po dušu), aprengimas 
(nurengimas), maisto susmulkinimas ir 
maitinimas, pagalba keliantis ir gulantis, 
vaikščiojimas (atsistojimas), ėjimas į 
tualetą šlapintis ar tuštintis), priežiūros 
paslaugos namuose (pvz., valymas, 
šildymas, indų plovimas, maisto 
gaminimas, apsipirkimas, administracinių 
formalumų tvarkymas ir išvykos į 
socialinius renginius) ir medicinos 
paslaugos (pvz., pagalba keičiant 
tvarsčius, skausmo mažinimas, vaistų 
skyrimas ir kt.). Direktyva netaikoma, 
pavyzdžiui, priežiūrai stacionarinėse 
ilgalaikės globos ar priežiūros įstaigose. 

Or. de

Pagrindimas

Pasiūlymo 9 konstatuojamojoje dalyje turėtų būti iš esmės specifiškai apibrėžiamos ilgalaikės 
globos paslaugos, kadangi pavienėse valstybėse narėse yra didelių skirtumų ne vien 
atsižvelgiant į jų mastą, bet ir organizuojant, administruojant ir finansuojant šias paslaugas, 
kurios visų pirma skirtos asmenims, priklausomiems nuo (ilgalaikės) globos. Mano siūloma 
formuluotė turėtų suteikti didesnį teisinį aiškumą ir susiaurinti direktyvos taikymo sritį.
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Pakeitimas 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Ši direktyva dėl pacientų teisės į kitose 
valstybėse narėse teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas taikoma visų rūšių 
sveikatos priežiūros paslaugoms. Kaip 
patvirtino Teisingumo Teismas, nepaisant 
specifinio sveikatos paslaugų pobūdžio, 
nei jų organizavimo ar finansavimo būdo, 
joms negali būti netaikomas pamatinis 
judėjimo laisvės principas. Dėl ilgalaikės 
priežiūros – direktyva nėra taikoma 
pagalbos ir paramos šeimoms ar asmenims, 
kuriems to dėl jų būklės reikia ilgesnį 
laiką, atvejais. Ji nėra taikoma, pavyzdžiui, 
globos namams ar būstui, socialinių 
darbuotojų ar savanorių ar specialistų, 
išskyrus sveikatos priežiūros specialistams, 
pagyvenusiems žmonėms ar vaikams 
teikiamoms paslaugoms.

(9) Ši direktyva dėl pacientų teisės į kitose 
valstybėse narėse teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas taikoma pavieniams 
pacientams, kurie nusprendžia naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, nei yra apdrausti; todėl 
ji gali būti taikoma visų rūšių sveikatos 
priežiūros paslaugoms. Dėl ilgalaikės 
priežiūros – direktyva nėra taikoma 
pagalbos ir paramos šeimoms ar asmenims, 
kuriems to dėl jų būklės reikia ilgesnį 
laiką, atvejais. Ji nėra taikoma, pavyzdžiui, 
globos namams ar būstui, socialinių 
darbuotojų ar savanorių ar specialistų, 
išskyrus sveikatos priežiūros specialistams, 
pagyvenusiems žmonėms ar vaikams 
teikiamoms paslaugoms.

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti tiksliai nurodyta kokiems pacientams taikoma ši direktyva. Komisija atsižvelgia į 
Teisingumo Teismo precedento teisę, tačiau perkeldama Teismo praktiką ji taiko griežtesnį 
reglamentavimą, nei nustatyta pagal šią praktiką. Be to, skatinant laisvą asmenų judėjimą 
labiau nei teisę į sveikatą ir teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas netoli paciento gyvenamosios 
vietos, gali kilti pavojus, kad norintys gydytis pacientai bus priversti keliauti.

Pakeitimas 76
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Ši direktyva dėl pacientų teisės į kitose 
valstybėse narėse teikiamas sveikatos 

(9) Ši direktyva dėl pacientų teisės į kitose 
valstybėse narėse teikiamas sveikatos 
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priežiūros paslaugas taikoma visų rūšių 
sveikatos priežiūros paslaugoms. Kaip 
patvirtino Teisingumo Teismas, nepaisant 
specifinio sveikatos paslaugų pobūdžio, nei 
jų organizavimo ar finansavimo būdo, joms 
negali būti netaikomas pamatinis judėjimo 
laisvės principas. Dėl ilgalaikės priežiūros 
– direktyva nėra taikoma pagalbos ir 
paramos šeimoms ar asmenims, kuriems 
to dėl jų būklės reikia ilgesnį laiką, 
atvejais. Ji nėra taikoma, pavyzdžiui, 
globos namams ar būstui, socialinių 
darbuotojų ar savanorių ar specialistų, 
išskyrus sveikatos priežiūros 
specialistams, pagyvenusiems žmonėms ar 
vaikams teikiamoms paslaugoms.

priežiūros paslaugas taikoma visų rūšių 
sveikatos priežiūros paslaugoms, kurios 
teikiamos kitose valstybėse narėse. Kaip 
patvirtino Teisingumo Teismas, nepaisant 
specifinio sveikatos paslaugų pobūdžio, nei 
jų organizavimo ar finansavimo būdo, joms 
negali būti netaikomas pamatinis judėjimo 
laisvės principas. Turint mintyje ilgalaikę 
priežiūrą, direktyva nėra taikoma tais 
atvejais, kai pagalbos ir paramos, kuri 
nėra išskirtinai medicininio pobūdžio, 
šeimoms ar asmenims dėl jų ypatingos 
būklės reikia ilgesnį laiką. Ji nėra taikoma, 
pavyzdžiui, paslaugoms, kurios įprastai 
teikiamos globos namuose ar 
socialiniuose būstuose, pagyvenusiems 
žmonėms ar vaikams teikiamoms 
paslaugoms ar neįgaliųjų priežiūrai.

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant apibrėžti skirtumus paslaugos pobūdis yra aiškesnis kriterijus nei paslaugas 
teikiančio asmens kvalifikacija. Priežiūros trukmė, taip pat išskirtinai medicininis paslaugos 
pobūdis leidžia atskirti sveikatos priežiūros paslaugas nuo kitų paslaugų. Neįgaliųjų 
priežiūra, kaip ir pagyvenusių žmonių bei vaikų priežiūra, yra tipiškas ilgalaikės priežiūros, 
kuri neturėtų būti įtraukiama į sveikatos priežiūros paslaugų apibrėžtį, pavyzdys.

Pakeitimas 77
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija apima tik naudojimąsi 
sveikatos priežiūros paslaugomis
užsienyje.

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

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

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

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

Or. de

Pakeitimas 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija apima naudojimąsi sveikatos 
priežiūros paslaugomis valstybėje narėje, 
kuri nėra paciento gyvenamosios vietos 
valstybė narė, kai pacientai važiuoja į kitą 
valstybę narę siekdami gauti joje sveikatos 
priežiūros paslaugų.

– Sveikatos priežiūros paslaugų gavimas 
užsienyje (t. y.: pacientų vykimas gydytis 
pas sveikatos priežiūros paslaugų teikėją 
kitoje valstybėje narėje); tai , kas 
vadinama „pacientų mobilumu“.
– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
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iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 
valstybės narės teritoriją); tokios 
paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai, 
laboratoriniai tyrimai;
– Nuolatinis sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimas (t. y.: sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjo įsisteigimas kitoje 
valstybėje narėje); taip pat
– Laikinas asmenų buvimas (t. y.: 
sveikatos priežiūros specialistų judėjimas, 
pvz., laikinas atvykimas į valstybę narę, iš 
kurios yra pacientas, teikti paslaugų).

Or. en

Pakeitimas 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija apima tik sveikatos priežiūros 
paslaugų gavimą užsienyje (t. y.: pacientų 
vykimą savo noru gydytis pas sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėją kitoje 
valstybėje narėje); tai , kas vadinama 
„pacientų mobilumu“.

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

– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 
valstybės narės teritoriją); tokios 
paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai, 
laboratoriniai tyrimai;
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– Nuolatinis sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimas (t. y.: sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjo įsisteigimas kitoje 
valstybėje narėje); taip pat
– Laikinas asmenų buvimas (t. y.: 
sveikatos priežiūros specialistų judėjimas, 
pvz., laikinas atvykimas į valstybę narę, iš 
kurios yra pacientas, teikti paslaugų).

Or. en

Pagrindimas

Siūloma direktyva apima tik pacientų mobilumą. Taigi sveikatos priežiūros paslaugų kitose 
valstybėse narėse sąvoka turėtų apimti tik pacientų mobilumą.

Pakeitimas 80
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 
valstybės narės teritoriją); tokios 
paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai, 
laboratoriniai tyrimai;
– Nuolatinis sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimas (t. y.: sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjo įsisteigimas kitoje 
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valstybėje narėje); taip pat
– Laikinas asmenų buvimas (t. y.: 
sveikatos priežiūros specialistų judėjimas, 
pvz., laikinas atvykimas į valstybę narę, iš 
kurios yra pacientas, teikti paslaugų).

Or. en

Pagrindimas

Šiame reglamente turėtų būti aptariamas tik pacientų judumas; sveikatos priežiūros paslaugų 
ir sveikatos priežiūros specialistų judumas turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 81
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

– padėtį, kai pacientas fiziškai lankosi pas 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėją kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurios socialinės 
apsaugos sistemai jis priklauso, 
ketindamas ten naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis; tai , kas vadinama 
„pacientų mobilumu“.

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

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

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

teikimą (t. y.: sveikatos priežiūros paslaugų
teikėjo įsisteigimas kitoje valstybėje 
narėje);

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

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

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 

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

valstybės narės teritoriją); tokios 
paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai, 
laboratoriniai tyrimai;

– Nuolatinis sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimas (t. y.: sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjo įsisteigimas kitoje 
valstybėje narėje); taip pat
– Laikinas asmenų buvimas (t. y.: 
sveikatos priežiūros specialistų judėjimas, 
pvz., laikinas atvykimas į valstybę narę, iš 
kurios yra pacientas, teikti paslaugų).

Or. es

Pagrindimas

„Sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse“ koncepcija apimtų ir pacientų 
mobilumą siaurąja prasme, ir sveikatos priežiūros paslaugų, kurias galima teikti nuotoliniu 
būdu, mobilumą; čia netinkama nuoroda į sveikatos priežiūros paslaugų specialistų ir teikėjų 
mobilumą.

Pakeitimas 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 
valstybės narės teritoriją); tokios 

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

paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai, 
laboratoriniai tyrimai;

– Skubių medicinos priežiūros paslaugų 
teikimas ir, taikant skirtingas taisykles, 
priežiūros paslaugų teikimas pacientams, 
kurie nusprendė vykti į kitą valstybę narę 
(„paslaugas teikianti valstybė narė“) 
norėdami gauti planinio gydymo 
paslaugas;

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

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

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

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

Or. it

Pagrindimas

Šioje direktyvoje taip pat turėtų būti atsižvelgta į Europos sveikatos draudimo kortelės 
teikiamas galimybes ir dar kartą patvirtinta pacientų teisė būti gydomiems skubiais atvejais, 
nesvarbu, kur to reikėtų, ir kad šios teisės įgyvendinti netrukdytų nei jų pačių, nei valstybės 
narės, kurioje jie apdrausti, turimos lėšos.

Pakeitimas 84
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

– Sveikatos priežiūros paslaugų gavimas 
užsienyje (t. y.: pacientų vykimas gydytis 
pas sveikatos priežiūros paslaugų teikėją 
kitoje valstybėje narėje); tai , kas vadinama 
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„pacientų mobilumu“. „pacientų mobilumu“.
– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 
valstybės narės teritoriją); tokios 
paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai, 
laboratoriniai tyrimai;

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

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

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

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

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

– Skubios medicinos pagalbos tarnybos, 
kurios tvarko iškvietimus Europos skubios 
pagalbos telefono numeriu 112 ir teikia 
pagalbą nelaimingų atsitikimų ir masinių 
nelaimių aukoms, ypač pasienio 
teritorijose.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad nelaimingų atsitikimų (ar stichinių nelaimių) atvejais sveikatos priežiūros 
paslaugoms teikti turi būti numatyta kiek galima mažiau administracinių procedūrų, skirtų 
išankstiniams leidimams gauti. 

Norint skubiai suteikti pagalbą susiklosčius nepaprastajai padėčiai pasienio teritorijose 
prireiks plataus valstybių narių ir jų greitosios pagalbos tarnybų bendradarbiavimo regionų 
lygmeniu.
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Pakeitimas 85
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Be to, šioje direktyvoje „sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse“ koncepcija apima skubios 
medicinos pagalbos tarnybas, kurios 
tvarko iškvietimus Europos skubios 
pagalbos telefono numeriu 112 ir teikia 
pagalbą nelaimingų atsitikimų ir masinių 
nelaimių aukoms, ypač pasienio 
teritorijose.

Or. en

Pakeitimas 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kaip valstybės narės pripažino 
Tarybos išvadose dėl Europos Sąjungos 
sveikatos sistemų bendrų vertybių ir 
principų, egzistuoja veiklos principai, kurie 
yra bendri visoms sveikatos sistemoms 
Bendrijoje. Šie veiklos principai apima 
kokybę, saugą, pagrįstą įrodymais ir etika 
sveikatos priežiūrą, pacientų įtraukimą, 
žalos atlyginimą, pamatinę teisę į 
privatumą apdorojant asmens duomenis ir 
konfidencialumą. Pacientai, specialistai ir 
už sveikatos sistemas atsakingos valdžios 
institucijos turi sugebėti remtis šiais 
bendraisiais principais ir struktūromis, 
skirtomis jiems įgyvendinti visoje 
Bendrijoje. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
valstybės narės, kurios teritorijoje 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, 

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

valdžios institucijos būtų atsakingos už šių 
veiklos principų laikymąsi. Tai reikalinga 
norint užtikrinti pacientų pasitikėjimą 
kitose valstybėse teikiama sveikatos 
priežiūra, o tai savaime yra būtina siekiant 
pacientų judumo ir laisvo sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo judėjimo 
vidaus rinkoje bei aukšto sveikatos 
apsaugos lygio. Atsižvelgiant į šias 
bendras vertybes, vis dėlto reikia 
pripažinti, kad remdamosi etinėmis 
priežastimis valstybės narės priima 
skirtingus sprendimus dėl tam tikrų 
gydymo paslaugų teikimo ir konkrečių 
naudojimosi šiomis paslaugomis sąlygų. 
Šia direktyva nesiekiama panaikinti etinių 
skirtumų. Pagal ją valstybės narės 
neprivalo leisti teikti gydymo ir sveikatos 
priežiūros paslaugas savo teritorijoje arba 
atlyginti tokio (kitoje valstybėje narėje 
gauto) gydymo, kuris draudžiamas pagal 
jų nacionalinius teisės aktus, reglamentus 
ir sveikatos apsaugos specialistų elgesio 
kodeksus, išlaidų.

Or. en

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kaip valstybės narės pripažino 
Tarybos išvadose dėl Europos Sąjungos 
sveikatos sistemų bendrų vertybių ir 
principų, egzistuoja veiklos principai, kurie 
yra bendri visoms sveikatos sistemoms 
Bendrijoje. Šie veiklos principai apima 
kokybę, saugą, pagrįstą įrodymais ir etika 
sveikatos priežiūrą, pacientų įtraukimą, 
žalos atlyginimą, pamatinę teisę į 
privatumą apdorojant asmens duomenis ir 

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

konfidencialumą. Pacientai, specialistai ir 
už sveikatos sistemas atsakingos valdžios 
institucijos turi sugebėti remtis šiais 
bendraisiais principais ir struktūromis, 
skirtomis jiems įgyvendinti visoje 
Bendrijoje. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
valstybės narės, kurios teritorijoje 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, 
valdžios institucijos būtų atsakingos už šių 
veiklos principų laikymąsi. Tai reikalinga 
norint užtikrinti pacientų pasitikėjimą 
kitose valstybėse teikiama sveikatos 
priežiūra, o tai savaime yra būtina siekiant 
pacientų judumo ir laisvo sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo judėjimo 
vidaus rinkoje bei aukšto sveikatos 
apsaugos lygio. Atsižvelgiant į šias 
bendras vertybes, vis dėlto reikia 
pripažinti, kad remdamosi etinėmis 
priežastimis valstybės narės priima 
skirtingus sprendimus dėl tam tikrų 
gydymo paslaugų teikimo ir konkrečių 
naudojimosi šiomis paslaugomis sąlygų. 
Šia direktyva nesiekiama panaikinti etinių 
skirtumų. Pagal ją valstybės narės 
neprivalo leisti teikti gydymo ir sveikatos 
priežiūros paslaugas savo teritorijoje arba 
atlyginti tokio (kitoje valstybėje narėje 
gauto) gydymo, kuris draudžiamas pagal 
jų nacionalinius teisės aktus, reglamentus 
ir sveikatos apsaugos specialistų elgesio 
kodeksus, išlaidų.

Or. en

Pagrindimas

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counselling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Pakeitimas 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Šioje direktyvoje taip pat turėtų būti atsižvelgta į Europos sveikatos draudimo kortelės 
teikiamas galimybes ir dar kartą patvirtinta pacientų teisė būti gydomiems skubiais atvejais, 
nesvarbu, kur to reikėtų, ir kad šios teisės įgyvendinti netrukdytų nei jų pačių, nei valstybės 
narės, kurioje jie apdrausti, turimos lėšos.
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Pakeitimas 89
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Visos medicinos paslaugos, išskyrus 
būtiniausias, susijusios su vis 
sudėtingesniu organizavimo procesu. 
Medicinos paslaugų kokybė priklauso nuo 
tokių didelių sudėtinių dalių, kaip 
vykdytojų profesinio mokymo lygis,
technologiniai ir infrastruktūros 
reikalavimai, organizavimas ir turimi 
ištekliai. 

Or. en

Pagrindimas

Medicinos paslaugos gali būti vis sudėtingesnės: nuo pačių būtiniausių, kurias galima suteikti 
atliekant nesudėtingą gydymą ir kurioms suteikti nereikia jokio organizavimo, iki vis 
sudėtingesnių procesų, kai reikia daug įvairių medicinos paslaugų, skirtingų specialistų, o 
kartais net skirtingos aplinkos. 

Pakeitimas 90
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11b)Informacija, prie kurios pacientai 
gali laisvai prieiti, turi būti tiksli ir skaidri 
ir iš jos net nebūnant specialistu turi būti 
galima suprasti visų valstybių narių gautų 
ir pripažintų sertifikatų rezultatus, 
įskaitant visas nuorodas apie bet kokius 
saugos ir teikiamų paslaugų kokybės 
trūkumus.
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Or. en

Pagrindimas

Pacientams turi būti užtikrinta galimybė visokeriopomis priemonėmis gauti tikslią ir skaidrią 
informaciją, iš kurios net nebūnant specialistu turėtų būti galima suprasti apie visų valstybių 
narių (jos bus atsakingos už atitinkamą informaciją) gautus ir pripažintus sertifikatus, ir tai 
bus pagrindinis veiksnys sudarantis galimybę dalyvaujančioms medicininėms struktūroms 
gauti atitinkamos šalies akreditavimą.

Pakeitimas 91
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms. To reikia siekiant užtikrinti 
laisvę teikti ir gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse. 
Valstybių narių valdžios institucijos turi 
laikytis bendrų vertybių – visuotinumo, 
geros kokybės sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo, teisingumo ir 
solidarumo. Juk tai vertybės, kuriomis 
bendrai remiasi Bendrijos institucijos ir 
visų valstybių narių sveikatos apsaugos 
sistemos. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
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socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu (arba juridinių asmenų atveju, 
nediskriminavimo valstybės narės, kurioje 
jie įsisteigę, atžvilgiu), būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje 
direktyvoje nėra jokių reikalavimų priimti 
planiniam gydymui arba prioriteto tvarka
pacientus iš kitų valstybių narių kitų 
pacientų, turinčių panašių sveikatos 
paslaugų poreikių, sąskaita, pavyzdžiui, 
ilginant gydymo laukimo trukmę.

atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo asmenų judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės ar 
įsisteigimo vietos atžvilgiu, ir būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principus. Tai reiškia, kad šioje 
direktyvoje nėra jokių reikalavimų priimti 
planiniam gydymui pacientus iš kitų 
valstybių narių arba visada nustatyti jiems 
tokią pačią kainą, kokia taikoma jų 
pacientams. Daryti kliūtis laisvam 
judėjimui gali būti leidžiama tik remiantis 
įtikinamomis visuotinės svarbos 
priežastimis, pavyzdžiui, jei pacientų 
antplūdis trikdo arba gali sutrikdyti 
sveikatos apsaugos sistemos pajėgumą ar 
finansų pusiausvyrą.

Or. nl

Pagrindimas

Pirmoji pakeitimo dalis: geresnė formuluotė. Antroji pakeitimo dalis: reikia taip pat 
atsižvelgti į įtikinamas visuotinės svarbos priežastis, susijusias su valstybės narės pajėgumu 
organizuoti ir finansuoti savo sveikatos priežiūros sistemą (žr., inter alia, teisminę praktiką 
Ferlini sprendime).

Pakeitimas 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
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paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu (arba juridinių asmenų atveju, 
nediskriminavimo valstybės narės, kurioje 
jie įsisteigę, atžvilgiu), būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje direktyvoje 
nėra jokių reikalavimų priimti planiniam 
gydymui arba prioriteto tvarka pacientus iš 
kitų valstybių narių kitų pacientų, turinčių 
panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę.

paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse, o to ir siekiama šia 
direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo asmenų judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu, būtinumo ir proporcingumo kaip 
nors ribojant laisvą judėjimą principų. 
Tačiau šioje direktyvoje nėra jokių 
reikalavimų priimti planiniam gydymui 
arba prioriteto tvarka pacientus iš kitų 
valstybių narių kitų pacientų, turinčių 
panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę. Vis dėlto turėtų būti 
nustatyta ypatinga sąlyga atsižvelgiant į 
nelaimingų atsitikimų ir masinių 
nelaimių aukas, kurioms reikia skubios 
medicinos pagalbos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant kokybės standartų ir laikytis visuotinumo ir nediskriminavimo principų reikia taip 
pat įtraukti skubią medicinos pagalbą.
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Pakeitimas 93
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu (arba juridinių asmenų atveju, 
nediskriminavimo valstybės narės, kurioje 
jie įsisteigę, atžvilgiu), būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje direktyvoje 
nėra jokių reikalavimų priimti planiniam 
gydymui arba prioriteto tvarka pacientus iš 
kitų valstybių narių kitų pacientų, turinčių 

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai (tai reiškia, kad neturi būti 
diskriminuojami ir nacionaliniai 
pacientai bei paslaugų teikėjai) 
atsižvelgiant į jų sveikatos priežiūros 
poreikius, o ne į jų priklausomybę savo 
valstybių narių socialinės apsaugos 
sistemoms. Tai atlikdamos valstybės narės 
turi gerbti laisvo judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu (arba juridinių asmenų atveju, 
nediskriminavimo valstybės narės, kurioje 
jie įsisteigę, atžvilgiu), būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje direktyvoje 
nėra jokių reikalavimų priimti planiniam 
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panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę.

gydymui arba prioriteto tvarka pacientus iš 
kitų valstybių narių kitų pacientų, turinčių 
panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę.

Or. de

Pakeitimas 94
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
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laisvo judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu (arba juridinių asmenų atveju, 
nediskriminavimo valstybės narės, kurioje 
jie įsisteigę, atžvilgiu), būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje direktyvoje 
nėra jokių reikalavimų priimti planiniam 
gydymui arba prioriteto tvarka pacientus iš 
kitų valstybių narių kitų pacientų, turinčių 
panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę. 

laisvo fizinių ir juridinių asmenų judėjimo 
vidaus rinkoje, nediskriminavimo, inter 
alia, tautybės atžvilgiu, būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje direktyvoje 
nėra jokių reikalavimų priimti planiniam 
gydymui arba prioriteto tvarka pacientus iš 
kitų valstybių narių kitų pacientų, turinčių 
panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę. 

Or. en

Pagrindimas

Pradiniame tekste buvo minimi ir fiziniai asmenys, kurie naudojasi sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ir fiziniai asmenys, kurie teikia sveikatos priežiūros paslaugas. Sąvoka 
„asmenys“ neaiški.

Pakeitimas 95
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –

Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
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visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu (arba juridinių asmenų atveju, 
nediskriminavimo valstybės narės, kurioje 
jie įsisteigę, atžvilgiu), būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje direktyvoje 
nėra jokių reikalavimų priimti planiniam 
gydymui arba prioriteto tvarka pacientus iš 
kitų valstybių narių kitų pacientų, turinčių 
panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę. 

visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu (arba juridinių asmenų atveju, 
nediskriminavimo valstybės narės, kurioje 
jie įsisteigę, atžvilgiu), būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje direktyvoje 
nėra jokių reikalavimų priimti planiniam 
gydymui arba prioriteto tvarka pacientus iš 
kitų valstybių narių kitų pacientų, turinčių 
panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę. Siekiant, kad pacientai 
turėtų pakankamai informacijos apie 
galimybę pasirinkti paslaugas, kai jie nori 
gauti sveikatos priežiūros paslaugų kitoje 
valstybėje narėje, valstybės narės 
užtikrina, kad pacientams paprašius 
suteikiama visa reikiama informacija apie 
sveikatą ir kokybės standartus, taikomus 
valstybėje narėje, kurioje atliekamas 
gydymas, taip pat apie atitinkamo 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
ypatybes. Be to, tokia informacija 
teikiama neįgaliems asmenims prieinamu 
formatu.

Or. en



AM\763599LT.doc 47/66 PE418.293v01-00

LT

Pakeitimas 96
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu (arba juridinių asmenų atveju, 
nediskriminavimo valstybės narės, kurioje 
jie įsisteigę, atžvilgiu), būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje direktyvoje 
nėra jokių reikalavimų priimti planiniam 
gydymui arba prioriteto tvarka pacientus iš 
kitų valstybių narių kitų pacientų, turinčių 

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu (arba juridinių asmenų atveju, 
nediskriminavimo valstybės narės, kurioje 
jie įsisteigę, atžvilgiu), būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje direktyvoje 
nėra jokių reikalavimų priimti planiniam 
gydymui arba prioriteto tvarka pacientus iš 
kitų valstybių narių kitų pacientų, turinčių 
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panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę. 

panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę. Vis dėlto turėtų būti 
nustatyta ypatinga sąlyga atsižvelgiant į 
nelaimingų atsitikimų ir masinių 
nelaimių aukas, kurioms reikia skubios 
medicinos pagalbos. 

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad nelaimių (ar gaivalinių nelaimių) atvejais sveikatos priežiūros paslaugoms 
teikti turi būti numatyta kiek galima mažiau administracinių procedūrų, skirtų išankstiniams 
leidimams gauti. Siekiant nelaimės atveju skubiai suteikti pagalbą pasienio zonose reikia, kad 
valstybės narės ir jų medicinos paslaugų teikėjai glaudžiai bendradarbiautų regiono 
lygmeniu.

Pakeitimas 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Remiantis Teisingumo Teismo 
praktika (2004 m. kovo 11 d. sprendimas 
byloje Komisija prieš Prancūziją, C-
496/01), nesant derinamųjų priemonių, 
Bendrijos teisėje netrukdoma valstybei 
narei, atsižvelgiant į išankstinio leidimo 
sistemą, nustatyti visuomenės sveikatos 
apsaugos lygio kitoje valstybėje narėje 
įsikūrusiems sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams, pageidaujantiems 
teikti paslaugas pirmojoje valstybėje 
narėje apdraustiems pacientams.  Vis 
dėlto sąlygos, kurias reikia atitikti siekiant 
gauti tokį leidimą, negali būti taikomos 
kartu su atitinkamais teisės aktuose 
nustatytais reikalavimais, jau įvykdytais 
valstybėje narėje, kurioje įsikūrusi 
draudimo įstaiga.
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Or. es

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti piliečiams, kad kokybės standartai atitiktų bent jau tos 
valstybės narės, kurioje jie apdrausti, standartus.

Pakeitimas 98
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Be to, pacientai iš kitų valstybių 
narių turėtų turėti lygias galimybes su 
valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, pacientais, 
o pagal bendruosius teisingumo ir 
nediskriminavimo principus, nurodytus 
Chartijos 21 str., pacientai neturėtų būti 
diskriminuojami dėl jų lyties, rasės, odos 
spalvos, etninės ar socialinės kilmės, 
genetinių ypatumų, kalbos, religijos ar 
tikėjimo, politinės ar bet kurios kitos 
nuomonės, priklausymo nacionalinei 
mažumai, nuosavybės, gimimo vietos, 
negalios, amžiaus ar seksualinės 
orientacijos. Valstybės narės gali skirtingai 
traktuoti atskiras pacientų grupes, tik jei jos 
gali įrodyti, kad tai yra pagrįsta teisėtais 
medicininiais argumentais, pavyzdžiui, 
moterims taikomų specifinių priemonių 
atveju (pvz., atrankinė patikra dėl krūties 
vėžio) arba tam tikroms amžiaus grupėms 
(pvz., nemokami skiepai vaikams ar 
pagyvenusiems žmonėms). Kadangi šioje 
direktyvoje laikomasi pagrindinių teisių ir 
pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos nustatyti bendrieji principai, 
ji turi būti įgyvendinama ir taikoma 
laikantis lygybės prieš įstatymą teisės ir 
nediskriminavimo principo atsižvelgiant į 
bendruosius minėtos Chartijos 20 ir 
21 straipsniuose nurodytus teisės principus. 

(13) Pagal bendruosius teisingumo ir 
nediskriminavimo principus, nurodytus 
Chartijos 21 str., pacientai iš kitų valstybių 
narių neturėtų būti diskriminuojami dėl jų 
lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar 
socialinės kilmės, genetinių ypatumų, 
kalbos, religijos ar tikėjimo, politinės ar bet 
kurios kitos nuomonės, priklausymo 
nacionalinei mažumai, nuosavybės, 
gimimo vietos, negalios, amžiaus ar 
seksualinės orientacijos. Valstybės narės 
gali skirtingai traktuoti atskiras pacientų 
grupes, tik jei jos gali įrodyti, kad tai yra 
pagrįsta teisėtais medicininiais 
argumentais, pavyzdžiui, moterims 
taikomų specifinių priemonių atveju (pvz., 
atrankinė patikra dėl krūties vėžio) arba 
tam tikroms amžiaus grupėms (pvz., 
nemokami skiepai vaikams ar 
pagyvenusiems žmonėms). Kadangi šioje 
direktyvoje laikomasi pagrindinių teisių ir 
pripažįstami Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos nustatyti bendrieji principai, 
ji turi būti įgyvendinama ir taikoma 
laikantis lygybės prieš įstatymą teisės ir 
nediskriminavimo principo atsižvelgiant į 
bendruosius minėtos Chartijos 20 ir 
21 straipsniuose nurodytus teisės principus. 
Šis pasiūlymas taikomas nepažeidžiant 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
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Šis pasiūlymas taikomas nepažeidžiant 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvos 
2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo 
požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, ir kitų direktyvų, 
įgyvendinančių EB Sutarties 13 straipsnį. 
Atsižvelgiant į tai direktyvoje numatyta, 
kad pacientai turi būti traktuojami 
vienodai su valstybės narės, kurioje 
teikiama sveikatos priežiūros paslauga, 
gyventojais, įskaitant apsaugą nuo 
diskriminavimo, numatytą Bendrijos 
teisės aktais ir valstybės narės, kurioje 
teikiama sveikatos priežiūros paslauga, 
teisės aktais. 

požiūrio principą asmenims 
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės 
priklausomybės, ir kitų direktyvų, 
įgyvendinančių EB Sutarties 13 straipsnį.

Or. nl

Pagrindimas

Taip pat žr. 12 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Pacientai iš vienos valstybės narės, 
kreipdamiesi į kitos valstybės nacionalinę 
viešųjų paslaugų tarnybą, turėtų laikytis 
tos valstybės narės, kurioje jie gydomi, 
arba regiono, kuriame jie priimami, teisės 
aktų, turint mintyje ir priėmimo procesą, 
laukiančiųjų sąrašus ar gydytojo 
pasirinkimą, ir pacientų teises ir ligoninės 
taisykles.

Or. es
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Pagrindimas

Jei pacientai iš kitų valstybių narių naudotųsi kitokiomis teisėmis nei pacientai iš atitinkamos 
šalies, tai galėtų paskatinti vidinę įtampą ir dvigubą sistemą.

Pakeitimas 100
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Moksliniai tyrimai rodo, kad žala dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų patiriama 
10 % atvejų. Todėl svarbu užtikrinti aiškių 
bendrų įsipareigojimų laikymąsi
atlyginant patirtą žalą dėl sveikatos 
priežiūros paslaugų norint išvengti 
pasitikėjimo šiomis priemonėmis stokos, 
kuri taptų kliūtimi sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimui kitose valstybėse narėse. 
Žalos atlyginimas ir kompensavimas šalies, 
kurioje suteiktos gydymo paslaugos, 
sistemoje turėtų nepažeisti valstybių narių 
galimybių taikyti jų vidaus kompensavimo 
sistemas ir savo pacientams, kurie nori 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
užsienyje, jeigu tai pacientui labiau tinka, 
visų pirma tais atvejais, kai pacientui 
būtina gauti sveikatos priežiūros paslaugų 
kitoje valstybėje narėje. 

(15) Moksliniai tyrimai rodo, kad žala dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų patiriama 
10 % atvejų. Todėl svarbu užtikrinti, kad 
valstybėse narėse, kuriose teikiamos 
gydymo paslaugos, veiktų sistemos, skirtos
atlyginti patirtai žalai dėl sveikatos 
priežiūros paslaugų, kaip yra numačiusi 
valstybė narė, kurioje teikiamos gydymo 
paslaugos, norint išvengti pasitikėjimo 
šiomis priemonėmis stokos, kuri taptų 
kliūtimi sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimui kitose valstybėse narėse. Žalos 
atlyginimas ir kompensavimas šalies, 
kurioje suteiktos gydymo paslaugos, 
sistemoje turėtų nepažeisti valstybių narių 
galimybių taikyti jų vidaus kompensavimo 
sistemas ir savo pacientams, kurie nori 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
užsienyje, jeigu tai pacientui labiau tinka, 
visų pirma tais atvejais, kai pacientui 
būtina gauti sveikatos priežiūros paslaugų 
kitoje valstybėje narėje. 

Or. en

Pagrindimas

Nustatant žalos apibrėžtį reikia atsižvelgti į tai, kad valstybių narių teisės sistemose žalos 
sąvoka skirtinga. Siekiant išvengti painiavos, gydomiems pacientams turėtų būti taikoma tos 
valstybės narės, kurioje teikiamos gydymo paslaugos, teisinė žalos apibrėžtis.
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Pakeitimas 101
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Moksliniai tyrimai rodo, kad žala dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų patiriama 
10 % atvejų. Todėl svarbu užtikrinti aiškių 
bendrų įsipareigojimų laikymąsi atlyginant 
patirtą žalą dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų norint išvengti pasitikėjimo 
šiomis priemonėmis stokos, kuri taptų 
kliūtimi sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimui kitose valstybėse narėse. Žalos 
atlyginimas ir kompensavimas šalies, 
kurioje suteiktos gydymo paslaugos, 
sistemoje turėtų nepažeisti valstybių narių 
galimybių taikyti jų vidaus kompensavimo 
sistemas ir savo pacientams, kurie nori 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
užsienyje, jeigu tai pacientui labiau tinka, 
visų pirma tais atvejais, kai pacientui 
būtina gauti sveikatos priežiūros paslaugų 
kitoje valstybėje narėje. 

(15) Moksliniai tyrimai rodo, kad žala dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų patiriama 
10 % atvejų. Todėl svarbu užtikrinti aiškių 
bendrų įsipareigojimų, susijusių su 
išvengtina žala teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas laikymąsi norint 
išvengti pasitikėjimo šiomis priemonėmis 
stokos, kuri taptų kliūtimi sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimui kitose 
valstybėse narėse. Žalos atlyginimas ir 
kompensavimas šalies, kurioje suteiktos 
gydymo paslaugos, sistemoje turėtų 
nepažeisti valstybių narių galimybių taikyti 
jų vidaus kompensavimo sistemas ir savo 
pacientams, kurie nori gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas užsienyje, jeigu tai 
pacientui labiau tinka, visų pirma tais 
atvejais, kai pacientui būtina gauti 
sveikatos priežiūros paslaugų kitoje 
valstybėje narėje. 

Or. pt

Pakeitimas 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiant jų 
teritorijoje, žalos, sukeltos teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas jų 

(16) Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad, 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiant jų 
teritorijoje, žalos, sukeltos teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas jų 
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teritorijoje, atveju būtų nustatytos pacientų 
apsaugos ir tokios žalos kompensavimo 
priemonės, ir tos priemonės turi atitikti 
rizikos pobūdį ir mastą. Tačiau valstybių 
narių kompetencija yra nustatyti tokių 
priemonių pobūdį ir (arba) taikymo 
ypatumus.

teritorijoje, atveju būtų nustatytos pacientų 
apsaugos ir tokios žalos kompensavimo 
priemonės, ir tos priemonės turi atitikti 
rizikos pobūdį ir mastą. Tačiau valstybių 
narių kompetencija yra nustatyti tokių 
priemonių pobūdį ir (arba) taikymo 
ypatumus. Bet kokiu atveju turėtų būti 
numatytos specialios nuostatos ir 
specialios koordinavimo priemonės, 
siekiant koordinuoti ligoninių, kurios 
veikia kaip kompetencijos centrai, veiklą, 
visų pirma siekiant užtikrinti, kad 
geriausios kokybės priežiūros paslaugos 
būtų teikiamos tiems pacientams ES, 
kuriems jų tikrai reikia. Dėl šios 
priežasties, ypač tais atvejais, kai turimas 
mintyje pacientų pasirinkimas, kiekviena 
valstybė narė turėtų paskirti nacionalines, 
regionines ir vietos įstaigas, kurios 
nustatytų, ar tikrai būtina naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, ir sudarytų išankstinių 
leidimų gydytis kompetencijos centre, 
esančiame kitoje valstybėje narėje nei 
paciento gyvenamosios vietos valstybė, 
sąrašus. Valstybė narė, kurioje apdraustas 
pacientas, taip pat turėtų skirti lėšų, 
reikalingų gydymo, kuriam buvo gautas 
išankstinis leidimas, išlaidoms 
kompensuoti.

Or. it

Pagrindimas

Reikia steigti Europos kompetencijos centrus, kurie specializuotųsi gydydami tam tikras ligas, 
o Europos pacientams turėtų būti leidžiama išnaudoti visas jų teikiamas galimybes.
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Pakeitimas 103
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Teisė į asmens duomenų apsaugą yra 
pagrindinė teisė, pripažinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
8 straipsnyje. Sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse 
tęstinumas priklauso nuo su paciento 
sveikata susijusių asmens duomenų 
perdavimas. Šie asmens duomenys turėtų 
galėti laisvai cirkuliuoti tarp valstybių 
narių, tačiau tuo pačiu metu turėtų būti 
saugomos pagrindinės asmenų teisės. 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmens 
duomenų apsaugos apdorojant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo nustatyta teisė asmenims gauti su 
jų sveikata susijusius asmens duomenis, 
pavyzdžiui, iš paciento medicininių 
dokumentų, kuriuose yra informacija apie 
diagnozę, tyrimų rezultatus, gydančių 
gydytojų vertinimus ir taikytą gydymą ar 
intervencijas. Šios nuostatos taikomos ir 
šioje direktyvoje reglamentuojamoms 
kitose valstybėse narėse teikiamoms 
sveikatos priežiūros paslaugoms.

(17) Teisė į asmens duomenų apsaugą yra 
pagrindinė teisė, pripažinta Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
8 straipsnyje. Sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse 
tęstinumas priklauso nuo su paciento 
sveikata susijusių asmens duomenų 
perdavimas. Šie asmens duomenys turėtų 
galėti laisvai cirkuliuoti tarp valstybių 
narių, tačiau tuo pačiu metu turėtų būti 
saugomos pagrindinės asmenų teisės. 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 95/46/EB dėl asmens 
duomenų apsaugos apdorojant asmens 
duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo nustatyta teisė asmenims gauti su 
jų sveikata susijusius asmens duomenis, 
pavyzdžiui, iš paciento medicininių 
dokumentų, kuriuose yra informacija apie 
diagnozę, tyrimų rezultatus, gydančių 
gydytojų vertinimus ir taikytą gydymą ar 
intervencijas. Šios nuostatos taikomos ir 
šioje direktyvoje reglamentuojamoms 
kitose valstybėse narėse teikiamoms 
sveikatos priežiūros paslaugoms. Pacientas 
turėtų turėti galimybę bet kuriuo 
momentu nutraukti savo duomenų 
skelbimą ir gauti patvirtinimą, kad 
duomenys buvo ištrinti. 

Or. de
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Pakeitimas 104
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Pacientų teisė gauti kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų arba su sveikatos priežiūra 
susijusių prekių įsigijimo išlaidų 
kompensaciją iš privalomojo socialinio 
draudimo sistemos pripažinta keliuose 
Teisingumo Teismo sprendimuose. 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
Sutarties nuostatos dėl laisvės teikti 
paslaugas ir prekes apima laisvę 
pacientams tikslingai gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas ir tikslingai įsigyti su 
sveikatos priežiūra susijusių prekių kitoje 
valstybėje narėje. Ta pati nuostata taikoma 
ir sveikatos priežiūros paslaugų gavėjams, 
norintiems gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas pasinaudojant tokiomis 
priemonėmis kaip telemedicinos 
paslaugos kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurios socialinės apsaugos sistemai 
pacientas priklauso. Nors Bendrijos teisė 
neatima iš valstybių narių įgaliojimų 
organizuoti savo sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos sistemų, valstybės 
narės turi naudotis savo įgaliojimais 
laikydamosi Bendrijos teisės, visų pirma 
Sutarties nuostatų dėl laisvės teikti 
paslaugas ir prekes. Šios nuostatos 
draudžia valstybėms narėms įvesti ar 
palaikyti nepagrįstus tokių laisvių
apribojimus.

Or. nl

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis apima ne tik paslaugas, bet ir prekių įsigijimą, kai sveikatos 
priežiūros paslaugos teikiamos kitose valstybėse narėse. Padarius šį pakeitimą 
konstatuojamosios dalies formuluotė tampa aiškesnė.
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Pakeitimas 105
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Pacientų kaip apdraustų asmenų teisė 
gauti kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensaciją iš privalomojo socialinio 
draudimo sistemos pripažinta keliuose 
Teisingumo Teismo sprendimuose. 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
Sutarties nuostatos dėl laisvės teikti 
paslaugas apima laisvę paslaugų gavėjams, 
įskaitant asmenis, kuriems reikalinga 
medicinos pagalba, vykti į kitą valstybę 
narę, kad jiems būtų suteiktos medicinos 
paslaugos toje šalyje. Nors Bendrijos teisė 
neatima iš valstybių narių įgaliojimų 
organizuoti savo sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos sistemų, valstybės 
narės turi naudotis savo įgaliojimais 
laikydamosi Bendrijos teisės, visų pirma 
Sutarties nuostatų dėl laisvės teikti 
paslaugas. Šios nuostatos draudžia 
valstybėms narėms įvesti ar palaikyti 
nepagrįstus tokios laisvės apribojimus 
sveikatos priežiūros sektoriuje.

Or. en
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Pakeitimas 106
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Pacientų kaip apdraustų asmenų teisė 
gauti kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensaciją iš privalomojo socialinio 
draudimo sistemos pripažinta keliuose 
Teisingumo Teismo sprendimuose. 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
Sutarties nuostatos dėl laisvės teikti 
paslaugas apima laisvę paslaugų gavėjams, 
įskaitant asmenis, kuriems reikalinga 
medicinos pagalba, vykti į kitą valstybę 
narę, kad jiems būtų suteiktos medicinos 
paslaugos toje šalyje. Nors Bendrijos teisė 
neatima iš valstybių narių įgaliojimų 
organizuoti savo sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos sistemų, valstybės 
narės turi naudotis savo įgaliojimais 
laikydamosi Bendrijos teisės, visų pirma 
Sutarties nuostatų dėl laisvės teikti 
paslaugas. Šios nuostatos draudžia 
valstybėms narėms įvesti ar palaikyti 
nepagrįstus tokios laisvės apribojimus 
sveikatos priežiūros sektoriuje.

Or. en

Pagrindimas

Šis principas nenustatytas vadovaujantis teismine praktika. Todėl šios konstatuojamosios 
dalies sakinys yra klaidinantis. Iš tiesų kalbant apie prekybą vaistais internete pasakytina, 
kad Europos Teisingumo Teismas (C-322/01) pripažino, kad kai kurie nacionaliniai 
apribojimai, susiję su vaistų pardavimu internete, yra suderinti su Sutartyje nustatytomis 
vidaus rinkos nuostatomis. Siekiant užtikrinti visišką aiškumą šis pasiūlymas neturėtų kelti 
abejonių dėl prekybos vaistais internete sąlygų teisėtumo valstybės narės lygmeniu.
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Pakeitimas 107
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Pacientų kaip apdraustų asmenų teisė 
gauti kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensaciją iš privalomojo socialinio 
draudimo sistemos pripažinta keliuose 
Teisingumo Teismo sprendimuose. 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
Sutarties nuostatos dėl laisvės teikti 
paslaugas apima laisvę paslaugų gavėjams, 
įskaitant asmenis, kuriems reikalinga 
medicinos pagalba, vykti į kitą valstybę 
narę, kad jiems būtų suteiktos medicinos 
paslaugos toje šalyje. Nors Bendrijos teisė 
neatima iš valstybių narių įgaliojimų 
organizuoti savo sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos sistemų, valstybės 
narės turi naudotis savo įgaliojimais 
laikydamosi Bendrijos teisės, visų pirma 
Sutarties nuostatų dėl laisvės teikti 
paslaugas. Šios nuostatos draudžia 
valstybėms narėms įvesti ar palaikyti 
nepagrįstus tokios laisvės apribojimus 
sveikatos priežiūros sektoriuje.

Or. de

Pagrindimas

Šis teiginys yra klaidinamas, kadangi Teisingumo Teismo nutarime nenagrinėtas e. sveikatos 
paslaugų klausimas. Iš tiesų Teisingumo Teismas pripažino, pvz., kalbant apie vaistų 
užsakymą paštu, pasakytina, kad nacionaliniai draudimai prekiauti vaistais, kuriems reikia 
gydytojo recepto, atitinka Sutartį (C-322/01, Deutscher Apothekerverband). Siekiant užtikrinti 
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teisinį aiškumą pasiūlyme dėl direktyvos neturėtų būti prieštaringų teiginių.

Pakeitimas 108
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Pacientų kaip apdraustų asmenų teisė 
gauti kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensaciją iš privalomojo socialinio 
draudimo sistemos pripažinta keliuose 
Teisingumo Teismo sprendimuose. 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
Sutarties nuostatos dėl laisvės teikti 
paslaugas apima laisvę paslaugų gavėjams, 
įskaitant asmenis, kuriems reikalinga 
medicinos pagalba, vykti į kitą valstybę 
narę, kad jiems būtų suteiktos medicinos 
paslaugos toje šalyje. Nors Bendrijos teisė 
neatima iš valstybių narių įgaliojimų 
organizuoti savo sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos sistemų, valstybės 
narės turi naudotis savo įgaliojimais 
laikydamosi Bendrijos teisės, visų pirma 
Sutarties nuostatų dėl laisvės teikti 
paslaugas. Šios nuostatos draudžia 
valstybėms narėms įvesti ar palaikyti 
nepagrįstus tokios laisvės apribojimus 
sveikatos priežiūros sektoriuje.

Or. fr

Pagrindimas

Šis principas nenustatytas vadovaujantis teismine praktika. Dėl šios priežasties jis turi būti 
išbrauktas. Šis pakeitimas susijęs su naujos 41a konstatuojamosios dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 109
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Laikantis Teisingumo Teismo 
nustatytų principų ir nesukeliant pavojaus 
valstybių narių sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos sistemų finansų 
stabilumui, reikalingas teisinis tikrumas 
dėl sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimo pacientams, taip pat 
sveikatos priežiūros specialistams, 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams ir 
socialinės apsaugos institucijoms.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms tenka išimtinė atsakomybė taikyti ir įgyvendinti Europos Teisingumo 
Teismo teisminę praktiką ir gana nemažai jų jau susidorojo su šia užduotimi.  Nėra reikalo 
spręsti šiuos klausimus atskira direktyva dėl sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse.

Pakeitimas 110
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Yra tikslinga reikalauti, kad ir 
pacientai, kurie vyksta gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų į kitą valstybę narę 
tomis aplinkybėmis, kai nėra taikoma 
Reglamentu (EB) Nr. 1408/71 nustatyta 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
sistema, turėtų galimybę pasinaudoti 
laisvo paslaugų judėjimo principais pagal 

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

Or. en

Pagrindimas

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 sufficient 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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Pakeitimas 111
Maria Berger

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pakeitimas 112
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 113
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Žodžių junginys „tų pačių ar panašių“, kalbant apie sveikatos priežiūros paslaugas, yra 
neaiškus teisiniu aspektu ir turi būti išbrauktas.

Pakeitimas 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 115
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Todėl paciento atžvilgiu abi sistemos 
yra suderintos; arba taikoma ši direktyva, 
arba Reglamentas 1408/71. Visais atvejais 
kiekvienam apdraustam asmeniui, kuris 
prašo išankstinio leidimo gauti jo būklės 
požiūriu tinkamą gydymo paslaugą kitoje 
valstybėje narėje, reikia suteikti tokį 
leidimą reglamentuose 1408/71 ir 883/04 
nustatytomis sąlygomis, jeigu reikalinga 
sveikatos priežiūros paslauga negali būti 
suteikta per mediciniškai pagrįstą 
laikotarpį atsižvelgiant į paciento 
sveikatos būklę ir galimą ligos eigą. 
Pacientas neturėtų netekti palankesnių 
teisių, garantuotų pagal reglamentus 
1408/71 ir 883/04, jei laikomasi nustatytų 
sąlygų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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 sufficient 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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