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Predlog spremembe 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pacient lahko izbira, kateri 
mehanizem mu bolj ustreza, toda kadar je 
uporaba Uredbe 1408/71 za pacienta 
koristnejša, pa pacientu pravice iz 
navedene uredbe v nobenem primeru ne 
smejo biti odvzete.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Če bi obstajale razlike med pravicami, podeljenimi čezmejnim pacientom, in pravicami, ki se 
uveljavljajo v drugih zadevnih državah, bi to lahko povzročilo notranje napetosti ter ustvarilo 
sisteme na dveh ravneh.

Predlog spremembe 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pacient lahko izbira, kateri 
mehanizem mu bolj ustreza, toda kadar je 
uporaba Uredbe 1408/71 za pacienta 
koristnejša, pa pacientu pravice iz 
navedene uredbe v nobenem primeru ne 
smejo biti odvzete.

črtano

Or. es
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Obrazložitev

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Predlog spremembe 118
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pacient lahko izbira, kateri 
mehanizem mu bolj ustreza, toda kadar je 
uporaba Uredbe 1408/71 za pacienta 
koristnejša, pa pacientu pravice iz 
navedene uredbe v nobenem primeru ne 
smejo biti odvzete.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To apply and implement the case law of European Court 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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Predlog spremembe 119
Anne Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Pacient lahko izbira, kateri 
mehanizem mu bolj ustreza, toda kadar je 
uporaba Uredbe 1408/71 za pacienta 
koristnejša, pa pacientu pravice iz 
navedene uredbe v nobenem primeru ne 
smejo biti odvzete.

(23) Kadar je uporaba Uredbe (EGS) 
št. 1408/71 za pacienta koristnejša, mu
pravice iz navedene uredbe v nobenem 
primeru ne smejo biti odvzete.

Or. fr

Obrazložitev

Pacient bi teoretično in načelno moral imeti možnost izbire, vendar bi bilo treba za 
zagotavljanje te izbire vlagati v informacije, da bi bile popolne in stalno posodobljene v 
realnem času, kar pa je neizvedljivo. Zato je ta možnost izbire iluzorna in pacient ni sposoben 
izbirati na podlagi celovitih informacij.

Predlog spremembe 120
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(24) Pacient v nobenem primeru ne sme 
imeti finančnih koristi od zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici ali izdelkov v 
zvezi z zdravstvenim varstvom, kupljenih v 
tej državi. Prevzem stroškov mora biti zato
omejen samo na stroške, ki so dejansko 
nastali.

Or. nl

Obrazložitev

Besedilo uvodne izjave je popravljeno, saj se direktiva ne nanaša le na zagotavljanje storitev, 
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ampak tudi na nakup izdelkov v okviru čezmejnega zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 121
Maria Berger

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(24) Pacient v nobenem primeru ne sme
imeti finančnih koristi od zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, zato mora 
biti prevzem stroškov omejen samo na 
dejanske stroške za prejeto zdravstveno 
varstvo. Seveda pa morajo države članice 
prevzeti tudi ostale stroške v zvezi z 
zdravstvenim varstvom, na primer za 
terapevtsko zdravljenje.

Or. de

Predlog spremembe 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(24) Pacient v nobenem primeru ne sme 
imeti finančnih koristi od zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, zato mora 
biti prevzem stroškov omejen samo na 
dejanske stroške za prejeto zdravstveno 
varstvo. Države članice se lahko odločijo, 
da bodo krile druge s tem povezane 
stroške, kot so potni stroški in stroški 
nastanitve, ali terapevtsko zdravljenje, če 
skupni stroški ne presegajo zneska, 
plačanega v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en
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Obrazložitev

Da bi države članice pacientom omogočale uporabo zdravstvenega varstva v tujini, se med 
drugim lahko odločijo tudi za kritje stroškov nastanitve in potnih stroškov.

Predlog spremembe 123
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. nl

Obrazložitev

Besedilo uvodne izjave je popravljeno, saj se direktiva ne nanaša le na zagotavljanje storitev, 
ampak tudi na nakup izdelkov v okviru čezmejnega zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

povračila stroškov zdravljenja v drugi 
državi članici, če takšno zdravljenje ni med 
storitvami, ki jih zagotavlja zakonodaja 
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ter ne spreminja pogojev, ki 
urejajo to pravico, če so ti pogoji določeni 
z zakonodajo države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja. Ta direktiva 
državam članicam prav tako ne preprečuje 
razširitve njihovih sistemov storitev za 
primer bolezni na zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici v skladu z njihovimi 
določbami.

Or. es

Obrazložitev

Člen 152 Pogodbe ES določa, da je organizacija zdravstvenih storitev v pristojnosti držav 
članic.

Predlog spremembe 125
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Ta direktiva priznava, da države 
članice pravice do zdravljenja ne določajo 
vedno na nacionalni ravni in da lahko 
organizirajo svoje sisteme zdravstvenega 
varstva in socialne varnosti, v okviru 
katerih se pravica do zdravljenja določa 
na regionalni ali lokalni ravni.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe upošteva sisteme zdravstvenega varstva, ki niso organizirani na 
nacionalni ravni.

Predlog spremembe 126
John Bowis

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(25) Ta direktiva ne uvaja pravice do 
povračila stroškov zdravljenja v drugi 
državi članici, če takšno zdravljenje ni med 
storitvami, ki jih zagotavlja zakonodaja 
države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Ta direktiva državam 
članicam prav tako ne preprečuje razširitve 
njihovih sistemov storitev za primer 
bolezni na zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici v skladu z njihovimi 
določbami. Ta direktiva priznava, da 
države članice pravice do zdravljenja ne 
določajo vedno na nacionalni ravni in da
lahko organizirajo svoje sisteme 
zdravstvenega varstva in socialne 
varnosti, v okviru katerih se pravica do 
zdravljenja določa na regionalni ali 
lokalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

V besedilih mora biti upoštevano, da se sistemi in postopki za določanje pravic v državah 
članicah razlikujejo.
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Predlog spremembe 127
Iles Braghetto

Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Ta direktiva priznava, da države 
članice pravice do zdravljenja ne določajo 
vedno na nacionalni ravni in da nimajo 
vse natančnega seznama, katere storitve 
zagotavljajo in katere ne. Države članice 
morajo ohraniti pravico do organizacije 
svojih sistemov zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti, da se lahko 
razpoložljivost zdravljenja in pravica do 
zdravljenja določata na regionalni ali 
lokalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Številni sistemi zdravstvenega varstva na nacionalni ravni nimajo meril o izpolnjevanju 
pogojev za dostop do določenih oblik zdravljenja ali opredeljene „košarice oskrbe“, do 
katere so avtomatično upravičeni vsi zavarovanci. Direktiva mora v celoti upoštevati, da se 
nekatere države članice pri načrtovanju in financiranju svojih zdravstvenih sistemov zanašajo 
na ureditve odločanja na podnacionalni ravni.

Predlog spremembe 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ta direktiva ne določa prenosa pravic 
socialne varnosti med državami članicami 
ali drugega usklajevanja sistemov 
socialne varnosti. Edini cilj določb v zvezi 
s predhodno odobritvijo in povračilom 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici je zagotoviti pravico 
opravljanja zdravstvenega varstva za 

črtano
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paciente in izvajalce zdravstvenega 
varstva ter odpraviti neutemeljene ovire za 
navedeno temeljno svoboščino v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Posledično ta direktiva v 
celoti upošteva razlike med nacionalnimi 
zdravstvenimi sistemi in pristojnostmi 
držav članic pri organizaciji in izvajanju 
zdravstvenih storitev in zdravniške oskrbe.

Or. es

Obrazložitev

Obstaja možnost, da pacienti v državah članicah z javnim zdravstvom nimajo pravice do 
svobodne izbire in morajo upoštevati pravila izvajanja, ki se uporabljajo za javne storitve. To 
pa ne velja za zasebne izvajalce storitev.

Predlog spremembe 129
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ta direktiva ne določa prenosa pravic 
socialne varnosti med državami članicami 
ali drugega usklajevanja sistemov 
socialne varnosti. Edini cilj določb v zvezi 
s predhodno odobritvijo in povračilom 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici je zagotoviti pravico 
opravljanja zdravstvenega varstva za 
paciente in izvajalce zdravstvenega 
varstva ter odpraviti neutemeljene ovire za 
navedeno temeljno svoboščino v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Posledično ta direktiva v 
celoti upošteva razlike med nacionalnimi 
zdravstvenimi sistemi in pristojnostmi 
držav članic pri organizaciji in izvajanju 
zdravstvenih storitev in zdravniške oskrbe.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

To apply and implement the case law of European Court 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.

Predlog spremembe 130
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ta direktiva ne določa prenosa pravic 
socialne varnosti med državami članicami 
ali drugega usklajevanja sistemov socialne 
varnosti. Edini cilj določb v zvezi s 
predhodno odobritvijo in povračilom 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici je zagotoviti pravico 
opravljanja zdravstvenega varstva za 
paciente in izvajalce zdravstvenega 
varstva ter odpraviti neutemeljene ovire za 
navedeno temeljno svoboščino v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Posledično ta direktiva v 
celoti upošteva razlike med nacionalnimi 
zdravstvenimi sistemi in pristojnostmi 
držav članic pri organizaciji in izvajanju 
zdravstvenih storitev in zdravniške oskrbe.

(26) Ta direktiva ne določa prenosa pravic 
socialne varnosti med državami članicami 
ali drugega usklajevanja sistemov socialne 
varnosti. Prav tako ta direktiva v celoti 
upošteva razlike med nacionalnimi 
zdravstvenimi sistemi in pristojnostmi 
držav članic pri organizaciji in izvajanju 
zdravstvenih storitev in zdravniške oskrbe.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je, da bo uvodna izjava bolje usklajena s členom v zvezi s 
predhodno odobritvijo.
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Predlog spremembe 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ta direktiva ne določa prenosa pravic 
socialne varnosti med državami članicami 
ali drugega usklajevanja sistemov socialne 
varnosti. Edini cilj določb v zvezi s 
predhodno odobritvijo in povračilom 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici je zagotoviti pravico 
opravljanja zdravstvenega varstva za 
paciente in izvajalce zdravstvenega 
varstva ter odpraviti neutemeljene ovire za 
navedeno temeljno svoboščino v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Posledično ta direktiva v 
celoti upošteva razlike med nacionalnimi 
zdravstvenimi sistemi in pristojnostmi 
držav članic pri organizaciji in izvajanju 
zdravstvenih storitev in zdravniške oskrbe.

(26) Ta direktiva ne določa prenosa pravic 
socialne varnosti med državami članicami 
ali drugega usklajevanja sistemov socialne 
varnosti. Posledično ta direktiva v celoti 
upošteva razlike med nacionalnimi 
zdravstvenimi sistemi in pristojnostmi 
držav članic pri organizaciji in izvajanju 
zdravstvenih storitev in zdravniške oskrbe.

Or. en

Predlog spremembe 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Ta direktiva ne določa prenosa pravic 
socialne varnosti med državami članicami 
ali drugega usklajevanja sistemov socialne 
varnosti. Edini cilj določb v zvezi s 
predhodno odobritvijo in povračilom 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici je zagotoviti pravico 
opravljanja zdravstvenega varstva za 
paciente in izvajalce zdravstvenega 
varstva ter odpraviti neutemeljene ovire za 

(26) Ta direktiva ne določa prenosa pravic 
socialne varnosti med državami članicami 
ali drugega usklajevanja sistemov socialne 
varnosti. Posledično ta direktiva v celoti 
upošteva razlike med nacionalnimi 
zdravstvenimi sistemi in pristojnostmi 
držav članic pri organizaciji in izvajanju 
zdravstvenih storitev in zdravniške oskrbe.
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navedeno temeljno svoboščino v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. Posledično ta direktiva v 
celoti upošteva razlike med nacionalnimi 
zdravstvenimi sistemi in pristojnostmi 
držav članic pri organizaciji in izvajanju 
zdravstvenih storitev in zdravniške oskrbe.

Or. en

Obrazložitev

Osnutek direktive naj bi pojasnil pravila glede uporabe zdravstvenega varstva v tujini za 
posamezne paciente, ne pa olajšal prosti pretok storitev.

Predlog spremembe 133
Åsa Westlund

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. sv
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Predlog spremembe 134
Stefano Zappalà

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Določbo je mogoče razumeti, kot da bi pacient v določenih okoliščinah moral sprejeti izdelek, 
ki ni odobren v državi članici pacientovega zdravstvenega zavarovanja. V tem primeru 
določba ni skladna z določbami iz člena 14.1 o priznavanju zdravniških receptov (ki velja 
samo za izdelke z dovoljenjem za trženje v državi članici, kjer je recept izdan) in bi v vsakem 
primeru bila potrebna sprememba farmacevtske zakonodaje EU (člen 6 Direktive 2001/83).

Predlog spremembe 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Člen 6 direktive 2001/83/ES predvideva, da se medicinski izdelek lahko trži samo v tistih 
državah članicah, kjer je odobren. Na trgu še vedno prevladujejo medicinski izdelki, ki so bili 
odobreni na nacionalni ravni,  v primerjavi s tistimi, ki so bili odobreni na centralni, evropski 
ravni na podlagi uredbe (ES) 726/2004. Treba je pojasniti, da se s to direktivo ne izogiba 
zahtevam za odobritev v državi članici, kjer se zdravstveno varstvo izvaja.

Predlog spremembe 136
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(27) Ta direktiva pacientu prav tako 
zagotavlja pravico do kakršnega koli 
medicinskega izdelka, odobrenega za 
trženje v državi članici, kjer se zdravstveno 
varstvo izvaja, tudi če medicinski izdelek 
ni odobren za trženje v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
saj je nepogrešljiv del učinkovitega 
zdravljenja v drugi državi članici.To ne 
posega v možnost držav članic, da 
organizirajo svoje sisteme zdravstvenega 
varstva in socialne varnosti, in v predpise, 
ki jih država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja uporablja za 
povračilo stroškov za medicinske izdelke.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da država članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja pacientom ni dolžna povrniti stroškov, če so ti v državi članici zdravljenja prejeli 
zdravilo, za katero ni izdana licenca v državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja.
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Predlog spremembe 137
Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Države članice lahko ohranijo splošne 
pogoje, merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti za 
prejemanje storitev zdravstvenega varstva 
in povračilo stroškov za zdravstveno 
varstvo, kot je na primer zahteva za 
posvetovanje s splošnim zdravnikom pred 
posvetovanjem s specialistom ali pred 
prejemanjem bolnišnične oskrbe, tudi za 
paciente, ki iščejo zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, pod pogojem, da so 
takšni pogoji nujni, sorazmerni s ciljem ter 
niso samovoljni in diskriminatorni. Tako je 
primero zahtevati, da se ti splošni pogoji in 
formalnosti uporabljajo na objektiven, 
pregleden in nediskriminatoren način ter da 
so znani vnaprej, da temeljijo predvsem na 
zdravniških premislekih, da niso dodatno 
breme za paciente pri iskanju 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v primerjavi z pacienti, ki se 
zdravijo v svoji državi članici 
zdravstvenega zavarovanja, in da se 
odločitve sprejemajo čim hitreje. To ne 
posega v pravice držav članic, da 
zagotovijo merila ali pogoje za predhodno 
odobritev v primeru, da pacienti iščejo 
storitev zdravstvenega varstva v državi 
članici svojega zdravstvenega zavarovanja.

(28) Države članice lahko ohranijo splošne 
pogoje, merila o izpolnjevanju pogojev ter 
regulativne in upravne formalnosti za 
prejemanje storitev zdravstvenega varstva 
in povračilo stroškov za zdravstveno 
varstvo, kot je na primer zahteva za 
posvetovanje s splošnim zdravnikom pred 
posvetovanjem s specialistom ali pred 
prejemanjem bolnišnične oskrbe, tudi za 
paciente, ki iščejo zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, pod pogojem, da so 
takšni pogoji nujni, sorazmerni s ciljem ter 
niso samovoljni in diskriminatorni. Tako je 
primerno zahtevati, da se ti splošni pogoji 
in formalnosti uporabljajo na objektiven, 
pregleden in nediskriminatoren način ter da 
so znani vnaprej, da temeljijo predvsem na 
zdravniških premislekih, da niso dodatno 
breme za paciente pri iskanju 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v primerjavi z pacienti, ki se 
zdravijo v svoji državi članici 
zdravstvenega zavarovanja, in da se 
odločitve sprejemajo čim hitreje. To ne 
posega v pravice držav članic, da 
zagotovijo merila ali pogoje v zvezi z 
izjemami od predhodne odobritve v 
primeru, da pacienti iščejo storitev 
zdravstvenega varstva v državi članici 
svojega zdravstvenega zavarovanja.

Or. nl

Obrazložitev

Zaradi prilagoditve člena 8(3).
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Predlog spremembe 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(29) Vsakršno zdravstveno varstvo, ki se 
ne šteje za bolnišnično oskrbo v skladu z 
določbami te direktive in zakonodajo 
države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, je treba 
obravnavati kot nebolnišnično oskrbo. 
Glede na sodno prakso Sodišča v zvezi s 
prostim pretokom storitev je primerno, da 
se ne določi zahteva po predhodni 
odobritvi povračila stroškov prek 
obveznega sistema socialne varnosti države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja za nebolnišnično oskrbo v 
drugi državi članici. Vendar mora pacient 
o prejemanju nebolnišnične oskrbe v 
drugi državi članici obvestiti upravo 
socialne varnosti v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
obvestilu o tem pa priloži izjavo, da je 
prejel vse potrebne informacije pred 
odhodom v drugo državo članico, kjer bo 
prejemal oskrbo. Ta določba ne vpliva na 
načelo avtomatizma odobritve 
nebolnišnične oskrbe.

Or. fr

Obrazložitev

Hkrati s sistemom predhodne odobritve, ki ga države članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja lahko vzpostavijo za bolnišnično in specialistično oskrbo, je treba omogočiti tudi 
vzpostavitev sistema predhodnega obvestila. Država članica pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja ne more zavrniti prevzema stroškov po tem postopku, ki preprosto predvideva, da 
se pacientu zagotovi prejem vseh potrebnih informacij pred odhodom.
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Predlog spremembe 139
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 
lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 
Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno 
uvesti režim bolnišnične oskrbe tudi za 
nekatere druge vrste zdravstvenega 
varstva, če navedeno zdravstveno varstvo 
zahteva uporabo visoko specializirane in 
drage medicinske infrastrukture ali 
medicinske opreme (npr. visokotehnološki 
skenerji za diagnoze) ali če predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce (npr. zdravljenje resnih 
nalezljivih bolezni). Komisija prek 
postopka komitologije podrobno opredeli 
redno posodobljen seznam takšnih 
zdravljenj.

(30) Opredelitev bolnišnične oskrbe mora 
ostati v pristojnosti držav članic. To 
zagotavlja , da bo v konkurenčnem 
strokovnem okolju v sistem vključen 
strokovni napredek (kar pomeni prehod 
na vedno zahtevnejše naloge s pomočjo 
visoke tehnologije, kar na primer 
omogoča operativne posege v okviru 
nebolnišnične oskrbe). Konkretno 
razlikovanje med bolnišnično in 
nebolnišnično oskrbo bo opravljeno na 
podlagi prakse oskrbe pacientov v državi, 
ki zagotavlja storitve, v tipičnem poteku 
dogodkov. Če bi nastale velike razlike v 
čezmejnem zdravstvenem varstvu 
pacientov, ima Komisija z organom, ki bo 
vzpostavljen, neposredno pravico, da 
ukrepa in to popravi.

Or. de

Predlog spremembe 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 

(30) Ni splošno opredeljeno, kaj je 
vključeno v bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 
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lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 
Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 
druge vrste zdravstvenega varstva, če 
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni). 
Komisija prek postopka komitologije 
podrobno opredeli redno posodobljen 
seznam takšnih zdravljenj.

lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti splošno
opredelitev bolnišnične in specialistične
oskrbe. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Primerno je uvesti enak sistem
tudi za nekatere druge vrste zdravstvenega 
varstva, če navedeno zdravstveno varstvo 
zahteva uporabo visoko specializirane in 
drage medicinske infrastrukture ali 
medicinske opreme (npr. visokotehnološki 
skenerji za diagnoze) ali če predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali prebivalce 
(npr. zdravljenje resnih nalezljivih 
bolezni). Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja pripravi 
seznam teh zdravljenj, ki jih krije njen 
sistem socialne varnosti. Seznam bi bilo 
treba objaviti in ne bi smel predstavljati 
nesorazmerne ovire.

Or. fr

Obrazložitev

Ker prvotni predlog priznava razlike med državami članicami na področju prevzema stroškov 
oskrbe s strani sistemov socialne varnosti, se zdi neprimerno, da se seznam bolnišnične 
oskrbe opredeli s postopkom komitologije, saj je to strogo zadeva držav članic v skladu z 
načelom subsidiarnosti. Opredeljena pa morajo biti skupna merila.

Predlog spremembe 141
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato
lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti. Ta 
opredelitev spada v pristojnosti držav 
članic. Bolnišnična oskrba na splošno 
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zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 
Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 
druge vrste zdravstvenega varstva, če 
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni). 
Komisija prek postopka komitologije 
podrobno opredeli redno posodobljen 
seznam takšnih zdravljenj.

pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 
druge vrste zdravstvenega varstva, če 
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni). Ta 
opredelitev se lahko razširi tudi na 
zdravstveno oskrbo, ki po načinu oskrbe v 
državi članici zdravstvenega zavarovanja 
predvideva načrtovanje infrastrukture 
zaradi drugih razlogov.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se prilagaja predlogu spremembe k členu 8(1), ki ga je podala ista 
avtorica. Predlagana opredelitev bolnišnične in specializirane oskrbe je preozka. V Nemčiji 
ne bi zajemala niti delne bolnišnične ali ambulantne oskrbe, niti zdravljenja psihično bolnih v 
dnevnih klinikah. Opredelitev bolnišnične oskrbe, ki zahteva načrtovanje, je izključno v 
pristojnosti držav članic.

Predlog spremembe 142
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 
lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 
lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 
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Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 
druge vrste zdravstvenega varstva, če 
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni). 
Komisija prek postopka komitologije 
podrobno opredeli redno posodobljen 
seznam takšnih zdravljenj.

Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 
druge vrste zdravstvenega varstva, če 
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni).

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan z drugim predlogom spremembe istega avtorja k členu 8(1).
Razlike v pravicah in klinični praksi med državami članicami bi v primeru enotnega seznama 
zdravljenj v EU, za katere je mogoče zahtevati predhodno odobritev, lahko samo vnesla 
zmedo med paciente.

Predlog spremembe 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 
lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 
Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 
lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 
Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 
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druge vrste zdravstvenega varstva, če 
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni). 
Komisija prek postopka komitologije 
podrobno opredeli redno posodobljen 
seznam takšnih zdravljenj.

druge vrste zdravstvenega varstva, če 
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni).

Or. en

Obrazložitev

Glede na načelo subsidiarnosti bi se o opredelitvi bolnišnične oskrbe v povezavi s to direktivo 
morale odločiti države članice same.

Predlog spremembe 144
Karin Jöns

Predlog direktive
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 
lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 
Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 
druge vrste zdravstvenega varstva, če 
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 

(30) Ni opredeljeno, kaj je vključeno v 
bolnišnično oskrbo v različnih 
zdravstvenih sistemih Skupnosti, zato 
lahko različne razlage ovirajo pravico 
pacientov do prejemanja storitev 
zdravstvenega varstva. Za odpravo 
navedene ovire je treba zagotoviti 
opredelitev bolnišnične oskrbe na ravni 
Skupnosti. Bolnišnična oskrba na splošno 
pomeni oskrbo, ki zahteva prenočitev 
pacienta. Vendar je morda primerno uvesti 
režim bolnišnične oskrbe tudi za nekatere 
druge vrste zdravstvenega varstva, če 
navedeno zdravstveno varstvo zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme (npr. visokotehnološki skenerji za 
diagnoze) ali če predstavlja posebno 
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tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni). 
Komisija prek postopka komitologije 
podrobno opredeli redno posodobljen 
seznam takšnih zdravljenj.

tveganje za pacienta ali prebivalce (npr. 
zdravljenje resnih nalezljivih bolezni). 
Države članice same sestavijo redno 
posodobljen nacionalni seznam ustreznih
zdravljenj.

Or. de

Obrazložitev

Enoten seznam zdravljenj, ki se uvrščajo v bolnišnično oskrbo, na ravni EU ne ustreza 
nacionalnim zdravstvenim sistemom in različnemu spektru storitev, ki jih zagotavljajo. Takšen 
seznam nasprotuje načelu subsidiarnosti.

Predlog spremembe 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega 
zdravstvenega zavarovanja države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ne ogroža zdravstvenih sistemov držav 
članic ali finančne vzdržnosti njihovih 
sistemov socialne varnosti. Vendar je 
Sodišče potrdilo, da ni izključeno, da je 
možna resna ogrozitev finančnega 
ravnotežja sistema socialne varnosti ali 
cilja ohranitve uravnotežene in vsem 
dostopne zdravstvene in bolnišnične 
storitve lahko glavni razlog javnega 
interesa, ki lahko utemelji omejitev načela 
pravice opravljanja storitev. Sodišče je 
prav tako potrdilo, da mora biti 
omogočeno načrtovanje za vprašanja, kot 
so število bolnišnic, njihova geografska 
razporeditev, način organizacije in 
prostori, ki jih imajo na razpolago, ter 

črtano
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celo narava zdravstvenih storitev, ki jih 
lahko ponudijo. Ta direktiva mora določiti 
sistem predhodne odobritve za prevzem 
stroškov za bolnišnično oskrbo, prejeto v 
drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji, posledični odhod 
pacientov zaradi izvajanja Direktive resno 
ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti in/ali ta odhod pacientov resno 
ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
načrtovanje in racionalizacijo v sektorju 
bolnišnic v izogib preobremenjenosti 
bolnišnic, neuravnoteženosti 
zagotavljanja bolnišnične oskrbe ter 
logistični in finančni izgubi, vzdrževanje 
vsem dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. Ocena natančnega učinka 
pričakovanega odhoda pacientov zahteva 
kompleksne predpostavke in izračune, 
zato Direktiva omogoča sistem predhodne 
odobritve, če se lahko na podlagi 
zadostnega razloga pričakuje, da bo 
sistem socialne varnosti resno ogrožen. To 
mora prav tako zajemati primere že 
obstoječih sistemov predhodne odobritve, 
ki so v skladu s pogoji iz člena 8.

Or. es

Obrazložitev

Treba je upoštevati razlike evropskih sistemov zdravstvenega varstva in modelov financiranja.
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Predlog spremembe 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega 
zdravstvenega zavarovanja države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ne ogroža zdravstvenih sistemov držav 
članic ali finančne vzdržnosti njihovih 
sistemov socialne varnosti. Vendar je 
Sodišče potrdilo, da ni izključeno, da je 
možna resna ogrozitev finančnega 
ravnotežja sistema socialne varnosti ali 
cilja ohranitve uravnotežene in vsem 
dostopne zdravstvene in bolnišnične 
storitve lahko glavni razlog javnega 
interesa, ki lahko utemelji omejitev načela 
pravice opravljanja storitev. Sodišče je 
prav tako potrdilo, da mora biti 
omogočeno načrtovanje za vprašanja, kot 
so število bolnišnic, njihova geografska 
razporeditev, način organizacije in 
prostori, ki jih imajo na razpolago, ter 
celo narava zdravstvenih storitev, ki jih 
lahko ponudijo. Ta direktiva mora določiti 
sistem predhodne odobritve za prevzem 
stroškov za bolnišnično oskrbo, prejeto v 
drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji, posledični odhod 
pacientov zaradi izvajanja Direktive resno 
ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti in/ali ta odhod pacientov resno 
ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
načrtovanje in racionalizacijo v sektorju 
bolnišnic v izogib preobremenjenosti 
bolnišnic, neuravnoteženosti 
zagotavljanja bolnišnične oskrbe ter 
logistični in finančni izgubi, vzdrževanje 
vsem dostopne uravnotežene zdravniške in 

črtano
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bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. Ocena natančnega učinka 
pričakovanega odhoda pacientov zahteva 
kompleksne predpostavke in izračune, 
zato Direktiva omogoča sistem predhodne 
odobritve, če se lahko na podlagi 
zadostnega razloga pričakuje, da bo 
sistem socialne varnosti resno ogrožen. To 
mora prav tako zajemati primere že 
obstoječih sistemov predhodne odobritve, 
ki so v skladu s pogoji iz člena 8.

Or. es

Obrazložitev

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. De ahí la 
necesidad de la existencia, no sólo de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado miembro emisor, sino también de la posibilidad de que el Estado miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros Estados miembros.

Predlog spremembe 147
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega zdravstvenega 
zavarovanja države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, ne ogroža 
zdravstvenih sistemov držav članic ali 
finančne vzdržnosti njihovih sistemov 
socialne varnosti. Vendar je Sodišče 
potrdilo, da ni izključeno, da je možna 

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega zdravstvenega 
zavarovanja države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, ne ogroža 
zdravstvenih sistemov držav članic ali 
finančne vzdržnosti njihovih sistemov 
socialne varnosti. Države članice lahko 
predvidijo sistem predhodne odobritve za 
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resna ogrozitev finančnega ravnotežja 
sistema socialne varnosti ali cilja 
ohranitve uravnotežene in vsem dostopne 
zdravstvene in bolnišnične storitve lahko 
glavni razlog javnega interesa, ki lahko 
utemelji omejitev načela pravice 
opravljanja storitev. Sodišče je prav tako 
potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska 
razporeditev, način organizacije in 
prostori, ki jih imajo na razpolago, ter 
celo narava zdravstvenih storitev, ki jih 
lahko ponudijo. Ta direktiva mora določiti 
sistem predhodne odobritve za prevzem 
stroškov za bolnišnično oskrbo, prejeto v 
drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji, in sicer če se zdravljenje 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz njenega sistema socialne 
varnosti, posledični odhod pacientov 
zaradi izvajanja direktive pa resno ogroža 
ali bo verjetno resno ogrožal finančno 
ravnotežje sistema socialne varnosti in/ali 
ta odhod pacientov resno ogroža ali bo 
verjetno resno ogrožal načrtovanje in 
racionalizacijo v sektorju bolnišnic v 
izogib preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. Ocena natančnega učinka 
pričakovanega odhoda pacientov zahteva 
kompleksne predpostavke in izračune, 
zato Direktiva omogoča sistem predhodne 
odobritve, če se lahko na podlagi 
zadostnega razloga pričakuje, da bo 
sistem socialne varnosti resno ogrožen. To 
mora prav tako zajemati primere že 
obstoječih sistemov predhodne odobritve, 
ki so v skladu s pogoji iz člena 8.

bolnišnično in specializirano oskrbo ter 
določijo, na katerem področju oskrbe je 
potrebno načrtovanje.

Or. de
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Obrazložitev

Predlog spremembe se prilagaja predlogu spremembe člena 8(3), ki ga je podala ista 
avtorica. Državam članicam je treba prepustiti, da uredijo sistem predhodne odobritve.

Predlog spremembe 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega 
zdravstvenega zavarovanja države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ne ogroža zdravstvenih sistemov držav 
članic ali finančne vzdržnosti njihovih 
sistemov socialne varnosti. Vendar je
Sodišče potrdilo, da ni izključeno, da je 
možna resna ogrozitev finančnega 
ravnotežja sistema socialne varnosti ali 
cilja ohranitve uravnotežene in vsem 
dostopne zdravstvene in bolnišnične 
storitve lahko glavni razlog javnega 
interesa, ki lahko utemelji omejitev načela 
pravice opravljanja storitev. Sodišče je 
prav tako potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 
na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta direktiva 
mora določiti sistem predhodne odobritve 
za prevzem stroškov za bolnišnično 
oskrbo, prejeto v drugi državi članici, 
kadar so izpolnjeni naslednji pogoji, in 
sicer če se zdravljenje izvaja na njenem 
ozemlju, se stroški krijejo iz njenega 
sistema socialne varnosti, posledični 
odhod pacientov zaradi izvajanja direktive 
pa resno ogroža ali bo verjetno resno 

(31) Sodišče je potrdilo, da je možna resna 
ogrozitev finančnega ravnotežja sistema 
socialne varnosti ali cilja ohranitve 
uravnotežene in vsem dostopne 
zdravstvene in bolnišnične storitve lahko 
glavni razlog javnega interesa, ki lahko 
utemelji omejitev načela pravice 
opravljanja storitev. Sodišče je prav tako 
potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 
na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta direktiva 
mora določiti sistem predhodne odobritve 
za prevzem stroškov za bolnišnično 
oskrbo, prejeto v drugi državi članici.



PE418.320v01-00 30/69 AM\763902SL.doc

SL

ogrožal finančno ravnotežje sistema 
socialne varnosti in/ali ta odhod pacientov 
resno ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
načrtovanje in racionalizacijo v sektorju 
bolnišnic v izogib preobremenjenosti 
bolnišnic, neuravnoteženosti 
zagotavljanja bolnišnične oskrbe ter 
logistični in finančni izgubi, vzdrževanje 
vsem dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. Ocena natančnega učinka 
pričakovanega odhoda pacientov zahteva 
kompleksne predpostavke in izračune, 
zato Direktiva omogoča sistem predhodne 
odobritve, če se lahko na podlagi 
zadostnega razloga pričakuje, da bo 
sistem socialne varnosti resno ogrožen. To 
mora prav tako zajemati primere že 
obstoječih sistemov predhodne odobritve, 
ki so v skladu s pogoji iz člena 8.

Or. en

Predlog spremembe 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega 
zdravstvenega zavarovanja države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ne ogroža zdravstvenih sistemov držav 
članic ali finančne vzdržnosti njihovih 
sistemov socialne varnosti. Vendar je
Sodišče potrdilo, da ni izključeno, da je 
možna resna ogrozitev finančnega 
ravnotežja sistema socialne varnosti ali 

(31) Sodišče je potrdilo, da ni izključeno, 
da je možna resna ogrozitev finančnega 
ravnotežja sistema socialne varnosti ali 
cilja ohranitve uravnotežene in vsem 
dostopne zdravstvene in bolnišnične 
storitve lahko glavni razlog javnega 
interesa, ki lahko utemelji omejitev načela 
prostega pretoka oseb. Sodišče je prav 
tako potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 
na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
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cilja ohranitve uravnotežene in vsem 
dostopne zdravstvene in bolnišnične 
storitve lahko glavni razlog javnega 
interesa, ki lahko utemelji omejitev načela 
pravice opravljanja storitev. Sodišče je 
prav tako potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 
na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta direktiva 
mora določiti sistem predhodne odobritve 
za prevzem stroškov za bolnišnično 
oskrbo, prejeto v drugi državi članici, 
kadar so izpolnjeni naslednji pogoji, in 
sicer če se zdravljenje izvaja na njenem 
ozemlju, se stroški krijejo iz njenega 
sistema socialne varnosti, posledični 
odhod pacientov zaradi izvajanja direktive 
pa resno ogroža ali bo verjetno resno 
ogrožal finančno ravnotežje sistema 
socialne varnosti in/ali ta odhod pacientov 
resno ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
načrtovanje in racionalizacijo v sektorju 
bolnišnic v izogib preobremenjenosti 
bolnišnic, neuravnoteženosti 
zagotavljanja bolnišnične oskrbe ter 
logistični in finančni izgubi, vzdrževanje 
vsem dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. Ocena natančnega učinka 
pričakovanega odhoda pacientov zahteva 
kompleksne predpostavke in izračune, 
zato Direktiva omogoča sistem predhodne 
odobritve, če se lahko na podlagi 
zadostnega razloga pričakuje, da bo 
sistem socialne varnosti resno ogrožen. To 
mora prav tako zajemati primere že 
obstoječih sistemov predhodne odobritve, 
ki so v skladu s pogoji iz člena 8.

storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta direktiva 
mora določiti sistem predhodne odobritve 
za prevzem stroškov za bolnišnično 
oskrbo, prejeto v drugi državi članici.

Or. en
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Obrazložitev

Nobenih dokazov ni, da uporaba načel prostega pretoka ne bi ogrozila finančne vzdržnosti 
sistemov zdravstvenega varstva. Zadnji odstavki državam članicam nalagajo težko dokazno 
breme v zvezi s finančno vzdržnostjo njihovih sistemov zdravstvenega varstva, preden bi lahko 
vzpostavile sisteme predhodne odobritve. Države članice bi morale imeti možnost, da 
vzpostavijo sisteme predhodne odobritve za storitve bolnišnične oskrbe, če je to potrebno, da 
izpolnijo svoje javne obveznosti glede organizacije in izvajanja zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 150
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega zdravstvenega 
zavarovanja države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, ne ogroža 
zdravstvenih sistemov držav članic ali 
finančne vzdržnosti njihovih sistemov 
socialne varnosti. Vendar je Sodišče 
potrdilo, da ni izključeno, da je možna 
resna ogrozitev finančnega ravnotežja 
sistema socialne varnosti ali cilja ohranitve 
uravnotežene in vsem dostopne 
zdravstvene in bolnišnične storitve lahko 
glavni razlog javnega interesa, ki lahko 
utemelji omejitev načela pravice 
opravljanja storitev. Sodišče je prav tako 
potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 
na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta direktiva 
mora določiti sistem predhodne odobritve 
za prevzem stroškov za bolnišnično 
oskrbo, prejeto v drugi državi članici, 
kadar so izpolnjeni naslednji pogoji, in 
sicer če se zdravljenje izvaja na njenem 

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega zdravstvenega 
zavarovanja države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, ne ogroža 
zdravstvenih sistemov držav članic ali 
finančne vzdržnosti njihovih sistemov 
socialne varnosti. Vendar je Sodišče 
potrdilo, da ni izključeno, da je možna 
resna ogrozitev finančnega ravnotežja 
sistema socialne varnosti ali cilja ohranitve 
uravnotežene in vsem dostopne 
zdravstvene in bolnišnične storitve lahko 
glavni razlog javnega interesa, ki lahko 
utemelji omejitev načela pravice 
opravljanja storitev. Sodišče je prav tako 
potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 
na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta direktiva 
mora določiti sistem predhodne odobritve 
za prevzem stroškov za bolnišnično 
oskrbo, prejeto v drugi državi članici. 
Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja vnaprej in na 
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ozemlju, se stroški krijejo iz njenega 
sistema socialne varnosti, posledični 
odhod pacientov zaradi izvajanja direktive 
pa resno ogroža ali bo verjetno resno 
ogrožal finančno ravnotežje sistema 
socialne varnosti in/ali ta odhod pacientov 
resno ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
načrtovanje in racionalizacijo v sektorju 
bolnišnic v izogib preobremenjenosti 
bolnišnic, neuravnoteženosti 
zagotavljanja bolnišnične oskrbe ter 
logistični in finančni izgubi, vzdrževanje 
vsem dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. Ocena natančnega učinka 
pričakovanega odhoda pacientov zahteva 
kompleksne predpostavke in izračune, 
zato Direktiva omogoča sistem predhodne 
odobritve, če se lahko na podlagi 
zadostnega razloga pričakuje, da bo 
sistem socialne varnosti resno ogrožen. To 
mora prav tako zajemati primere že 
obstoječih sistemov predhodne odobritve, 
ki so v skladu s pogoji iz člena 8.

pregleden način določi merila za zavrnitev 
zahtevka za predhodno odobritev, 
povezana z razlogi splošnega interesa 
večjega pomena.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan z drugim predlogom spremembe istega avtorja k členu 8(3).
Da bi preprečili zmedo pri pacientih, je potrebna jasnost o uporabi predhodne odobritve za 
zdravljenja v drugi državi članici in o razlogih za zavrnitev predhodne odobritve.

Predlog spremembe 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 

(31) Sodišče je potrdilo, da ni izključeno, 
da je možna resna ogrozitev finančnega 
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uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega 
zdravstvenega zavarovanja države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ne ogroža zdravstvenih sistemov držav 
članic ali finančne vzdržnosti njihovih 
sistemov socialne varnosti. Vendar je
Sodišče potrdilo, da ni izključeno, da je 
možna resna ogrozitev finančnega 
ravnotežja sistema socialne varnosti ali 
cilja ohranitve uravnotežene in vsem 
dostopne zdravstvene in bolnišnične 
storitve lahko glavni razlog javnega 
interesa, ki lahko utemelji omejitev načela 
pravice opravljanja storitev. Sodišče je 
prav tako potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 
na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta direktiva 
mora določiti sistem predhodne odobritve 
za prevzem stroškov za bolnišnično 
oskrbo, prejeto v drugi državi članici, 
kadar so izpolnjeni naslednji pogoji, in 
sicer če se zdravljenje izvaja na njenem 
ozemlju, se stroški krijejo iz njenega 
sistema socialne varnosti, posledični 
odhod pacientov zaradi izvajanja direktive 
pa resno ogroža ali bo verjetno resno 
ogrožal finančno ravnotežje sistema 
socialne varnosti in/ali ta odhod pacientov 
resno ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
načrtovanje in racionalizacijo v sektorju 
bolnišnic v izogib preobremenjenosti 
bolnišnic, neuravnoteženosti 
zagotavljanja bolnišnične oskrbe ter 
logistični in finančni izgubi, vzdrževanje 
vsem dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. Ocena natančnega učinka 
pričakovanega odhoda pacientov zahteva 
kompleksne predpostavke in izračune, 
zato Direktiva omogoča sistem predhodne 
odobritve, če se lahko na podlagi 

ravnotežja sistema socialne varnosti ali 
cilja ohranitve uravnotežene in vsem 
dostopne zdravstvene in bolnišnične 
storitve lahko glavni razlog javnega 
interesa, ki lahko utemelji omejitev načela 
pravice opravljanja storitev. Sodišče je 
prav tako potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in oprema, ki jo imajo 
na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Zato mora
ta direktiva določiti sistem predhodne 
odobritve za prevzem stroškov za 
bolnišnično in specialistično oskrbo, 
prejeto v drugi državi članici. To mora 
prav tako zajemati primere že obstoječih 
sistemov predhodne odobritve, ki so v 
skladu s pogoji iz člena 8.
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zadostnega razloga pričakuje, da bo 
sistem socialne varnosti resno ogrožen. To 
mora prav tako zajemati primere že 
obstoječih sistemov predhodne odobritve, 
ki so v skladu s pogoji iz člena 8.

Or. fr

Obrazložitev

Ni mogoče predvideti vpliva, ki ga bo lahko imela uporaba te direktive na zdravstvene sisteme 
držav članic. Treba je upoštevati, kar je odločilo Sodišče, in ponovno poudariti potrebo po 
ohranjanju predhodne odobritve za prejemanje zdravstvenega varstva v tisti državi članici, ki 
ni država članica pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 152
Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega zdravstvenega 
zavarovanja države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, ne ogroža 
zdravstvenih sistemov držav članic ali 
finančne vzdržnosti njihovih sistemov 
socialne varnosti. Vendar je Sodišče 
potrdilo, da ni izključeno, da je možna 
resna ogrozitev finančnega ravnotežja 
sistema socialne varnosti ali cilja ohranitve 
uravnotežene in vsem dostopne 
zdravstvene in bolnišnične storitve lahko 
glavni razlog javnega interesa, ki lahko 
utemelji omejitev načela pravice 
opravljanja storitev. Sodišče je prav tako 
potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 

(31) Razpoložljivi podatki kažejo, da 
uporaba načel prostega pretoka v zvezi z 
uporabo storitev zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici v mejah kritja, ki ga 
zagotavlja sistem obveznega zdravstvenega 
zavarovanja države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, ne ogroža 
zdravstvenih sistemov držav članic ali 
finančne vzdržnosti njihovih sistemov 
socialne varnosti. Vendar je Sodišče 
potrdilo, da ni izključeno, da je možna 
resna ogrozitev finančnega ravnotežja 
sistema socialne varnosti ali cilja ohranitve 
uravnotežene in vsem dostopne 
zdravstvene in bolnišnične storitve lahko 
glavni razlog javnega interesa, ki lahko 
utemelji omejitev načela pravice 
opravljanja storitev. Sodišče je prav tako 
potrdilo, da mora biti omogočeno 
načrtovanje za vprašanja, kot so število 
bolnišnic, njihova geografska razporeditev, 
način organizacije in prostori, ki jih imajo 
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na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta direktiva 
mora določiti sistem predhodne odobritve 
za prevzem stroškov za bolnišnično 
oskrbo, prejeto v drugi državi članici, 
kadar so izpolnjeni naslednji pogoji, in 
sicer če se zdravljenje izvaja na njenem 
ozemlju, se stroški krijejo iz njenega 
sistema socialne varnosti, posledični 
odhod pacientov zaradi izvajanja direktive 
pa resno ogroža ali bo verjetno resno 
ogrožal finančno ravnotežje sistema 
socialne varnosti in/ali ta odhod pacientov 
resno ogroža ali bo verjetno resno ogrožal 
načrtovanje in racionalizacijo v sektorju 
bolnišnic v izogib preobremenjenosti 
bolnišnic, neuravnoteženosti 
zagotavljanja bolnišnične oskrbe ter 
logistični in finančni izgubi, vzdrževanje 
vsem dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. Ocena natančnega učinka 
pričakovanega odhoda pacientov zahteva 
kompleksne predpostavke in izračune, 
zato Direktiva omogoča sistem predhodne 
odobritve, če se lahko na podlagi 
zadostnega razloga pričakuje, da bo 
sistem socialne varnosti resno ogrožen. To 
mora prav tako zajemati primere že 
obstoječih sistemov predhodne odobritve, 
ki so v skladu s pogoji iz člena 8.

na razpolago, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo. Ta direktiva 
mora določiti sistem predhodne odobritve 
za prevzem stroškov za bolnišnično in 
specializirano oskrbo, prejeto v drugi 
državi članici, razen če so izpolnjeni 
naslednji pogoji, in sicer če zdravljenja ni 
možno izvajati v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zaradi predolgih čakalnih list, pacienti 
prebivajo na mejnih območjih, je 
zdravstvena težava, zaradi katere je 
potrebno zdravljenje, redka in zahteva 
zelo specializirane terapije ali oskrba 
temelji na pogodbah med skladi 
zdravstvenega zavarovanja in 
institucijami zdravstvenega varstva v 
tujini. To mora prav tako zajemati primere 
že obstoječih sistemov predhodne 
odobritve, ki so v skladu s pogoji iz člena 
8.

Or. nl

Obrazložitev

Zaradi prilagoditve člena 8(3).
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Predlog spremembe 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Države članice ob upoštevanju 
sodne prakse Sodišča lahko uvedejo 
zahtevo po predhodni odobritvi, kadar 
mora nacionalni sistem prevzeti stroške 
bolnišnične oskrbe, zagotovljene v drugi 
državi članici. To zahtevo je treba 
obravnavati kot razumen in potreben 
ukrep. Zato je treba omogočiti, da se 
vprašanja, kot so število bolnišnic, njihova 
geografska razporeditev, način 
organizacije in prostori, ki jih imajo na 
voljo, ter celo narava zdravstvenih 
storitev, ki jih lahko ponudijo, lahko 
rešujejo z načrtovanjem, na splošno 
namenjenim izpolnjevanju različnih 
potreb. S tovrstnim načrtovanjem bi bilo 
treba najprej zagotoviti potreben trajni 
dostop do uravnotežene ponudbe 
učinkovitega bolnišničnega zdravljenja v 
zadevni državi članici. Poleg tega bi 
moralo omogočiti izpolnjevanje cilja 
racionalne porabe virov ter tako zagotoviti 
socialno učinkovitost finančnih, tehničnih 
in človeških virov.

Or. es

Obrazložitev

Predhodno odobritev bi lahko razumeli kot omejitev pravice do čezmejne mobilnosti, čeprav 
je v resnici varovalni ukrep za državljane, tudi za tiste, ki ne iščejo zdravstvenega varstva v 
tujini.

Predlog bi lahko vplival na pogoje, ki določajo zagotavljanje zdravstvenega varstva večini 
prebivalcev, ki se ne odločijo za zdravljenje v drugi državi članici, saj bi lahko posegal v 
organizacijo in načrtovanje zdravstvenega varstva v državi članici, v kateri je zavarovan 
mobilni pacient.
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Predlog spremembe 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31a) Ker se zaradi razlik med evropskimi 
sistemi zdravstvenega varstva in modeli 
financiranja predpostavlja, da bodo imele 
številne države članice težave pri prenosu 
te direktive v svojo nacionalno 
zakonodajo, je treba zagotoviti 
prilagodljivost pri izvedbenih ukrepih.

Or. es

Obrazložitev

Pri izvajanju direktive je treba omogočiti prilagodljivost.

Predlog spremembe 155
Dorette Corbey

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Če se država članica odloči 
vzpostaviti sistem predhodne odobritve za 
prevzem stroškov za bolnišnično ali 
specializirano oskrbo v drugi državi članici 
v skladu z določbami te direktive, mora 
stroške za takšno oskrbo v drugi državi 
članici povrniti država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
do višine stroškov, ki bi bili prevzeti za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo. Kadar pa so izpolnjeni pogoji iz 
člena 22(2) Uredbe (EGS) št. 1408/71, 
mora biti zahtevek za odobritev odobren in 

(32) V primeru predhodne odobritve za 
prevzem stroškov za bolnišnično ali 
specializirano oskrbo v drugi državi članici 
v skladu z določbami te direktive mora 
stroške za takšno oskrbo v drugi državi 
članici povrniti država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
do višine stroškov, ki bi bili prevzeti za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo. Kadar pa so izpolnjeni pogoji iz 
člena 22(2) Uredbe (EGS) št. 1408/71,
mora biti zahtevek za odobritev odobren in 
storitve izvedene v skladu z navedeno 
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storitve izvedene v skladu z navedeno 
uredbo. To se zlasti uporablja v primerih, 
kadar je zahtevek za odobritev odobren po 
upravnem ali sodnem pregledu zahtevka in 
se je zadevna oseba zdravila v drugi državi 
članici. V tem primeru se členi 6, 7, 8 in 9 
te direktive ne uporabljajo. To je v skladu s 
sodno prakso Sodišča, ki določa, da so
pacienti, ki menijo, da zavrnitev njihovega 
zahtevka ni utemeljena, upravičeni so 
povračila celotnih stroškov zdravljenja, 
prejetega v drugi državi članici, v skladu z 
določbami zakonodaje države članice 
zdravljenja.

uredbo. To se zlasti uporablja v primerih, 
kadar je zahtevek za odobritev odobren po 
upravnem ali sodnem pregledu zahtevka in 
se je zadevna oseba zdravila v drugi državi 
članici. V tem primeru se členi 6, 7, 8 in 9 
te direktive ne uporabljajo. To je v skladu s 
sodno prakso Sodišča, ki določa, da so 
pacienti, ki menijo, da zavrnitev njihovega 
zahtevka ni utemeljena, upravičeni so 
povračila celotnih stroškov zdravljenja, 
prejetega v drugi državi članici, v skladu z 
določbami zakonodaje države članice 
zdravljenja.

Or. nl

Obrazložitev

Zaradi prilagoditve člena 8(3).

Predlog spremembe 156
John Bowis

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Države članice morajo določiti obliko 
in število navedenih nacionalnih 
kontaktnih služb. Nacionalne kontaktne 
službe se lahko vključijo v dejavnosti 
obstoječih informacijskih središč ali jih 
nadgradijo, pod pogojem, da je jasno 
navedeno, da so to tudi nacionalne 
kontaktne službe za čezmejno zdravstveno 
varstvo. Nacionalne kontaktne službe 
morajo imeti ustrezne prostore, da 
zagotovijo informacije o glavnih vidikih 
čezmejnega zdravstvenega varstva in 
pacientom po potrebi zagotovijo praktično 
pomoč. Komisija mora skupaj z državami 
članicami olajšati sodelovanje v zvezi z 
nacionalnimi kontaktnimi službami za 

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

Obstoj nacionalnih kontaktnih služb države 
članice ne sme ovirati pri vzpostavljanju 
drugih povezanih kontaktnih služb na 
regionalni ali lokalni ravni, ki odražajo 
specifično organizacijo njihovega sistema 
zdravstvenega varstva. Nacionalne 
kontaktne službe morajo imeti možnost 
pacientom zagotavljati ustrezne 
informacije o čezmejnem zdravstvenem 
varstvu in jim pomagati. To ne vključuje 
pravnega svetovanja.

Or. en

Predlog spremembe 157
Maria Berger

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Če se država članica odloči 
vzpostaviti sistem predhodne odobritve za 
prevzem stroškov za bolnišnično ali 
specializirano oskrbo v drugi državi članici 
v skladu z določbami te direktive, mora 
stroške za takšno oskrbo v drugi državi 
članici povrniti država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
do višine stroškov, ki bi bili prevzeti za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo. Kadar pa so izpolnjeni pogoji iz 
člena 22(2) Uredbe (EGS) št. 1408/71, 
mora biti zahtevek za odobritev odobren in 
storitve izvedene v skladu z navedeno 
uredbo. To se zlasti uporablja v primerih, 
kadar je zahtevek za odobritev odobren po 
upravnem ali sodnem pregledu zahtevka in 
se je zadevna oseba zdravila v drugi državi 
članici. V tem primeru se členi 6, 7, 8 in 9 
te direktive ne uporabljajo. To je v skladu s 
sodno prakso Sodišča, ki določa, da so 

(32) Če se država članica odloči 
vzpostaviti sistem predhodne odobritve za 
prevzem stroškov za bolnišnično ali 
specializirano oskrbo v drugi državi članici 
v skladu z določbami te direktive, mora 
stroške za takšno oskrbo v drugi državi 
članici povrniti država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja. 
Kadar pa so izpolnjeni pogoji iz člena 
22(2) Uredbe (EGS) št. 1408/71, mora biti 
zahtevek za odobritev odobren in storitve 
izvedene v skladu z navedeno uredbo. To 
se zlasti uporablja v primerih, kadar je 
zahtevek za odobritev odobren po 
upravnem ali sodnem pregledu zahtevka in 
se je zadevna oseba zdravila v drugi državi 
članici. V tem primeru se členi 6, 7, 8 in 9 
te direktive ne uporabljajo. To je v skladu s 
sodno prakso Sodišča, ki določa, da so 
pacienti, ki menijo, da zavrnitev njihovega 
zahtevka ni utemeljena, upravičeni so 
povračila celotnih stroškov zdravljenja, 
prejetega v drugi državi članici, v skladu z 
določbami zakonodaje države članice 
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pacienti, ki menijo, da zavrnitev njihovega 
zahtevka ni utemeljena, upravičeni so 
povračila celotnih stroškov zdravljenja, 
prejetega v drugi državi članici, v skladu z 
določbami zakonodaje države članice 
zdravljenja.

zdravljenja.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 158
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Če se država članica odloči 
vzpostaviti sistem predhodne odobritve za 
prevzem stroškov za bolnišnično ali 
specializirano oskrbo v drugi državi članici 
v skladu z določbami te direktive, mora 
stroške za takšno oskrbo v drugi državi 
članici povrniti država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
do višine stroškov, ki bi bili prevzeti za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo. Kadar pa so izpolnjeni pogoji iz 
člena 22(2) Uredbe (EGS) št. 1408/71,
mora biti zahtevek za odobritev odobren in 
storitve izvedene v skladu z navedeno 
uredbo. To se zlasti uporablja v primerih, 
kadar je zahtevek za odobritev odobren po 
upravnem ali sodnem pregledu zahtevka in 
se je zadevna oseba zdravila v drugi državi 
članici. V tem primeru se členi 6, 7, 8 in 9 
te direktive ne uporabljajo. To je v skladu s 

(32) Če se država članica odloči 
vzpostaviti sistem predhodne odobritve za 
prevzem stroškov za bolnišnično ali 
specializirano oskrbo v drugi državi članici 
v skladu z določbami te direktive, mora 
stroške za takšno oskrbo v drugi državi 
članici povrniti država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
do višine stroškov, ki bi bili prevzeti za 
tako zdravstveno varstvo v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
ne da bi bili preseženi dejanski stroški za 
prejeto zdravstveno varstvo. Kadar pa so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22(2) Uredbe 
(EGS) št. 1408/71, mora biti zahtevek za 
odobritev odobren in storitve izvedene v 
skladu z navedeno uredbo. To se zlasti 
uporablja v primerih, kadar je zahtevek za 
odobritev odobren po upravnem ali sodnem 
pregledu zahtevka in se je zadevna oseba 
zdravila v drugi državi članici. V tem 
primeru se členi 6, 7, 8 in 9 te direktive ne 
uporabljajo. To je v skladu s sodno prakso 
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sodno prakso Sodišča, ki določa, da so 
pacienti, ki menijo, da zavrnitev njihovega 
zahtevka ni utemeljena, upravičeni so 
povračila celotnih stroškov zdravljenja, 
prejetega v drugi državi članici, v skladu z 
določbami zakonodaje države članice 
zdravljenja.

Sodišča, ki določa, da so pacienti, ki 
menijo, da zavrnitev njihovega zahtevka ni 
utemeljena, upravičeni so povračila 
celotnih stroškov zdravljenja, prejetega v 
drugi državi članici, v skladu z določbami 
zakonodaje države članice zdravljenja.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Postopki v zvezi z čezmejnim 
zdravstvenim varstvom, ki jih uvedejo 
države članice, pacientom morajo dati 
jamstva objektivnosti, nediskriminatornosti 
in preglednosti, tako da se zagotovi, da 
nacionalni organi odločitve sprejemajo 
pravočasno in skrbno ter pri tem 
upoštevajo navedena skupna načela in 
okoliščine posameznega primera. To se 
prav tako uporablja pri dejanskem 
povračilu stroškov za zdravstveno varstvo, 
ki nastanejo v drugi državi članici po 
pacientovi vrnitvi. Primerno je, da pacienti 
odločitev glede čezmejnega zdravstvenega 
varstva v običajnih okoliščinah prejmejo v 
petnajstih koledarskih dneh. Vendar mora 
biti naveden rok krajši, kadar to 
upravičuje nujnost zadevnega zdravljenja. 
Ta splošna pravila v nobenem primeru ne 
smejo vplivati na postopke priznavanja in 
pravila o izvajanju storitev, kot so 
določeni v Direktivi 2005/36/ES 

(33) Postopki v zvezi z čezmejnim 
zdravstvenim varstvom, ki jih uvedejo 
države članice, pacientom morajo dati 
jamstva objektivnosti, nediskriminatornosti 
in preglednosti, tako da se zagotovi, da 
nacionalni organi odločitve sprejemajo 
pravočasno in skrbno ter pri tem 
upoštevajo navedena skupna načela in 
okoliščine posameznega primera, pri 
čemer se časovni rok skrajša, če to 
upravičita zdravstveno stanje pacienta in 
nujnost zadevnega zdravljenja. To se prav 
tako uporablja pri dejanskem povračilu 
stroškov za zdravstveno varstvo, ki 
nastanejo v drugi državi članici po 
pacientovi vrnitvi. Primerno je, da pacienti 
odločitev glede čezmejnega zdravstvenega 
varstva v običajnih okoliščinah prejmejo v 
petnajstih koledarskih dneh.
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Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. 
septembra 2005 o priznavanju poklicnih 
kvalifikacij.

Or. fr

Obrazložitev

Za skladnost besedila in določb uvodne izjave. Sklicevanje na Direktivo 2005/36 je črtano, saj 
je vključeno v predloge sprememb k uvodnima izjavama 37 in 37a.

Predlog spremembe 160
Colm Burke

Predlog direktive
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Postopki v zvezi z čezmejnim 
zdravstvenim varstvom, ki jih uvedejo 
države članice, pacientom morajo dati 
jamstva objektivnosti, nediskriminatornosti 
in preglednosti, tako da se zagotovi, da 
nacionalni organi odločitve sprejemajo 
pravočasno in skrbno ter pri tem 
upoštevajo navedena skupna načela in 
okoliščine posameznega primera. To se 
prav tako uporablja pri dejanskem 
povračilu stroškov za zdravstveno varstvo, 
ki nastanejo v drugi državi članici po 
pacientovi vrnitvi. Primerno je, da pacienti 
odločitev glede čezmejnega zdravstvenega 
varstva v običajnih okoliščinah prejmejo v 
petnajstih koledarskih dneh. Vendar mora 
biti naveden rok krajši, kadar to upravičuje 
nujnost zadevnega zdravljenja. Ta splošna 
pravila v nobenem primeru ne smejo 
vplivati na postopke priznavanja in pravila 
o izvajanju storitev, kot so določeni v 
Direktivi 2005/36/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

(33) Postopki v zvezi z čezmejnim 
zdravstvenim varstvom, ki jih uvedejo 
države članice, pacientom morajo dati 
jamstva objektivnosti, nediskriminatornosti 
in preglednosti, tako da se zagotovi, da 
nacionalni organi odločitve sprejemajo 
pravočasno in skrbno ter pri tem 
upoštevajo navedena skupna načela in 
okoliščine posameznega primera. To se 
prav tako uporablja pri dejanskem 
povračilu stroškov za zdravstveno varstvo, 
ki nastanejo v drugi državi članici po 
pacientovi vrnitvi. Pacienti morajo 
odločitev glede čezmejnega zdravstvenega 
varstva v običajnih okoliščinah prejeti v 
petnajstih koledarskih dneh. Vendar mora 
biti naveden rok krajši, kadar to upravičuje 
nujnost zadevnega zdravljenja. Ta splošna 
pravila v nobenem primeru ne smejo 
vplivati na postopke priznavanja in pravila 
o izvajanju storitev, kot so določeni v 
Direktivi 2005/36/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 
2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Or. en
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Obrazložitev

Majhna vendar znatna demografska skupina živi v več kot eni državi članici. Ti posamezniki 
bi zato morali imeti pravico do nebolnišnične oskrbe, kot so okrevanje, oskrba na domu in 
podobno, pod pogojem, da so zavarovani za enako paleto zdravstvenih storitev v državi 
članici pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 161
Edite Estrela

Predlog direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Kadar pacient prejema storitev 
zdravstvenega varstva v državi članici, ki 
ni država njegovega zavarovanja, je za 
pacienta pomembno, da ve vnaprej, katera 
pravila se uporabljajo. Enako jasna pravila 
so potrebna, kadar izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva začasno odidejo v 
drugo državo članico, da bi tam izvajali 
zdravstvene storitve, ali kadar se storitev 
zdravstvenega varstva izvaja čez mejo. V 
navedenih primerih so pravila, ki se 
uporabljajo za zdravstveno varstvo, tista 
pravila, ki so določena v zakonodaji države 
članice zdravljenja v skladu s splošnimi 
načeli iz člena 5, glede na to, da so v 
skladu s členom 152(5) Pogodbe za 
organizacijo in izvajanje zdravstvenih 
storitev in zdravniške oskrbe odgovorne 
države članice. To bo pacientu pomagalo 
sprejeti utemeljeno odločitev ter preprečilo 
napačno razumevanje in nesporazume. 
Prav tako bo privedlo do visoke ravni 
zaupanja med pacienti in izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva. 

(35) Kadar pacient prejema storitev 
zdravstvenega varstva v državi članici, ki 
ni država njegovega zavarovanja, je za 
pacienta pomembno, da ve vnaprej, katera 
pravila se uporabljajo. Enako jasna pravila 
so potrebna, kadar se storitev 
zdravstvenega varstva izvaja čez mejo. V 
navedenih primerih so pravila, ki se 
uporabljajo za zdravstveno varstvo, tista 
pravila, ki so določena v zakonodaji države 
članice zdravljenja v skladu s splošnimi 
načeli iz člena 5, glede na to, da so v 
skladu s členom 152(5) Pogodbe za 
organizacijo in izvajanje zdravstvenih 
storitev in zdravniške oskrbe odgovorne 
države članice. To bo pacientu pomagalo 
sprejeti utemeljeno odločitev ter preprečilo 
napačno razumevanje in nesporazume. 
Prav tako bo privedlo do visoke ravni 
zaupanja med pacienti in izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva.

Or. pt
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Predlog spremembe 162
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36a) Vsaka država članica je odgovorna 
za določitev nacionalnih mrež, do katerih 
bi pacienti iz katere koli druge države 
članice lahko brezplačno dostopali in bi 
jim bila zagotovljena minimalna stopnja 
kakovosti in varnosti, za kar bi bil 
potreben mehanizem certificiranja 
postopkov zdravljenja. Certificiranje bi 
lahko potekalo v okviru mednarodnih 
inštitutov, ki bi ocenjevali elemente 
kakovosti in varnosti ter merila trajnosti 
za javne in zasebne zdravstvene sisteme. 
Ustanovila bi se lahko evropska komisija, 
ki bi jo sestavljali predstavniki držav 
članic in najpomembnejših povezav 
združenj pacientov, nadzorovala in 
spremljala pa bi izvajanje, ki ga 
zagotavljajo države članice. 

Or. en

Obrazložitev

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation 
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.
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Predlog spremembe 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Realizacija možnosti notranjega trga 
za čezmejno zdravstveno varstvo zahteva 
sodelovanje med izvajalci, kupci in 
urejevalci iz različnih držav članic na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, da 
se zagotovi varna, visoko kakovostna in 
učinkovita čezmejna oskrba. To zlasti velja 
za sodelovanje na obmejnih območjih, na 
katerih je čezmejno izvajanje storitev
morda najučinkovitejši način organiziranja 
zdravstvenih storitev za lokalne prebivalce, 
vendar doseganje trajnostnega čezmejnega 
izvajanja storitev zahteva sodelovanje med 
zdravstvenimi sistemi različnih držav 
članic. Takšno sodelovanje lahko zajema 
skupno načrtovanje, vzajemno priznavanje 
ali prilagajanje postopkov ali standardov, 
medobratovalnost posameznih nacionalnih 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, praktične mehanizme za 
zagotavljanje stalnosti oskrbe ali praktično 
olajševanje čezmejnega izvajanja 
zdravstvenega varstva s strani 
zdravstvenih delavcev na začasni ali 
priložnostni ravni. Direktiva 2005/36/ES o 
priznavanju poklicnih kvalifikacij določa, 
da svoboda izvajanja začasnih ali 
priložnostnih storitev v drugi državi 
članici, vključno s storitvami zdravstvenih 
delavcev, v skladu s posebnimi določbami 
zakonodaje Skupnosti ne sme biti omejena 
iz nobenega razloga, povezanega s 
poklicnimi kvalifikacijami. Ta direktiva 
ne sme posegati v navedene določbe 
Direktive 2005/36/ES.

(37) To zahteva sodelovanje med izvajalci, 
kupci in urejevalci iz različnih držav članic 
na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, 
da se zagotovi varna, visoko kakovostna in 
učinkovita čezmejna oskrba. To zlasti velja 
za sodelovanje na obmejnih območjih, na 
katerih je čezmejno izvajanje 
zdravstvenega varstva morda učinkovit 
način organiziranja zdravstvenega varstva
za lokalne prebivalce, vendar doseganje 
trajnostnega čezmejnega izvajanja storitev 
zahteva sodelovanje med zdravstvenimi 
sistemi različnih držav članic. Takšno 
sodelovanje lahko zajema skupno 
načrtovanje, vzajemno priznavanje ali 
prilagajanje postopkov ali standardov, 
medobratovalnost posameznih nacionalnih 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, praktične mehanizme za 
zagotavljanje stalnosti oskrbe.

Or. en
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Obrazložitev

Predlagana direktiva naj bi zajemala samo čezmejno sodelovanje in primere mobilnosti 
pacientov, torej uporabo zdravstvenega varstva v tujini s strani posameznih pacientov, ki so 
se za to odločili.

Predlog spremembe 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Realizacija možnosti notranjega trga 
za čezmejno zdravstveno varstvo zahteva 
sodelovanje med izvajalci, kupci in 
urejevalci iz različnih držav članic na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni,
da se zagotovi varna, visoko kakovostna in 
učinkovita čezmejna oskrba. To zlasti velja 
za sodelovanje na obmejnih območjih, na 
katerih je čezmejno izvajanje storitev 
morda najučinkovitejši način organiziranja 
zdravstvenih storitev za lokalne prebivalce, 
vendar doseganje trajnostnega čezmejnega 
izvajanja storitev zahteva sodelovanje med 
zdravstvenimi sistemi različnih držav 
članic. Takšno sodelovanje lahko zajema 
skupno načrtovanje, vzajemno priznavanje 
ali prilagajanje postopkov ali standardov, 
medobratovalnost posameznih nacionalnih 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, praktične mehanizme za 
zagotavljanje stalnosti oskrbe ali praktično 
olajševanje čezmejnega izvajanja 
zdravstvenega varstva s strani zdravstvenih 
delavcev na začasni ali priložnostni ravni. 
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij določa, da svoboda 
izvajanja začasnih ali priložnostnih 
storitev v drugi državi članici, vključno s 
storitvami zdravstvenih delavcev, v skladu 
s posebnimi določbami zakonodaje 
Skupnosti ne sme biti omejena iz 
nobenega razloga, povezanega s 

(37) Da se zagotovi varna, visoko 
kakovostna in učinkovita čezmejna oskrba, 
morajo sodelovati izvajalci, kupci in 
regulativni organi iz različnih držav 
članic na nacionalni, regionalni ali 
lokalni ravni. To zlasti velja za 
sodelovanje na obmejnih območjih, na 
katerih je čezmejno izvajanje storitev 
morda najučinkovitejši način organiziranja 
zdravstvenih storitev za lokalne prebivalce, 
vendar doseganje trajnostnega čezmejnega 
izvajanja storitev zahteva sodelovanje med 
zdravstvenimi sistemi različnih držav 
članic. Takšno sodelovanje lahko zajema 
skupno načrtovanje, vzajemno priznavanje 
ali prilagajanje postopkov ali standardov, 
medobratovalnost posameznih nacionalnih 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, praktične mehanizme za 
zagotavljanje stalnosti oskrbe ali praktično 
olajševanje čezmejnega izvajanja 
zdravstvenega varstva s strani zdravstvenih 
delavcev na začasni ali priložnostni ravni.
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poklicnimi kvalifikacijami. Ta direktiva 
ne sme posegati v navedene določbe 
Direktive 2005/36/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Iluzorno je omenjati notranji trg čezmejnega zdravstvenega varstva, saj ta direktiva zadeva 
vse vrste oskrbe.

Ta del se prenese v novo uvodno izjavo 37a, da bi bil natančneje določen.

Predlog spremembe 165
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Realizacija možnosti notranjega trga 
za čezmejno zdravstveno varstvo zahteva 
sodelovanje med izvajalci, kupci in 
urejevalci iz različnih držav članic na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, da 
se zagotovi varna, visoko kakovostna in 
učinkovita čezmejna oskrba. To zlasti velja 
za sodelovanje na obmejnih območjih, na 
katerih je čezmejno izvajanje storitev
morda najučinkovitejši način organiziranja 
zdravstvenih storitev za lokalne prebivalce, 
vendar doseganje trajnostnega čezmejnega 
izvajanja storitev zahteva sodelovanje med 
zdravstvenimi sistemi različnih držav 
članic. Takšno sodelovanje lahko zajema 
skupno načrtovanje, vzajemno priznavanje 
ali prilagajanje postopkov ali standardov, 
medobratovalnost posameznih nacionalnih 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, praktične mehanizme za 
zagotavljanje stalnosti oskrbe ali praktično 
olajševanje čezmejnega izvajanja 
zdravstvenega varstva s strani zdravstvenih 
delavcev na začasni ali priložnostni ravni. 
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju 

(37) Čezmejno zdravstveno varstvo 
zahteva sodelovanje med izvajalci, kupci in 
urejevalci iz različnih držav članic na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, da 
se zagotovi varna, visoko kakovostna in 
učinkovita čezmejna oskrba. To zlasti velja 
za sodelovanje na obmejnih območjih, na 
katerih je čezmejno izvajanje storitev 
morda najučinkovitejši način organiziranja 
zdravstvenih storitev za lokalne prebivalce, 
vendar doseganje trajnostnega čezmejnega 
izvajanja storitev zahteva sodelovanje med 
zdravstvenimi sistemi različnih držav 
članic. Takšno sodelovanje lahko zajema 
skupno načrtovanje, vzajemno priznavanje 
ali prilagajanje postopkov ali standardov, 
medobratovalnost posameznih nacionalnih 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, praktične mehanizme za 
zagotavljanje stalnosti oskrbe ali praktično 
olajševanje čezmejnega izvajanja 
zdravstvenega varstva s strani zdravstvenih 
delavcev na začasni ali priložnostni ravni. 
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij določa, da svoboda 
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poklicnih kvalifikacij določa, da svoboda 
izvajanja začasnih ali priložnostnih storitev 
v drugi državi članici, vključno s storitvami 
zdravstvenih delavcev, v skladu s 
posebnimi določbami zakonodaje 
Skupnosti ne sme biti omejena iz nobenega 
razloga, povezanega s poklicnimi 
kvalifikacijami. Ta direktiva ne sme 
posegati v navedene določbe Direktive 
2005/36/ES.

izvajanja začasnih ali priložnostnih storitev 
v drugi državi članici, vključno s storitvami 
zdravstvenih delavcev, v skladu s 
posebnimi določbami zakonodaje 
Skupnosti ne sme biti omejena iz nobenega 
razloga, povezanega s poklicnimi 
kvalifikacijami. Ta direktiva ne sme 
posegati v navedene določbe Direktive 
2005/36/ES.

Or. en

Obrazložitev

Izvajanje čezmejnega zdravstvenega varstva in zlasti zdravstvenega varstva na obmejnih 
območjih ni povezano z notranjim trgom. Sodelovanje glede zdravstvenega varstva na mejnih 
območjih trenutno urejajo dvo- ali večstranski sporazumi med državami članicami in/ali 
sodelovanje v okviru evroregij. Ta pristop se je izkazal za zelo učinkovitega, zato bi ga morali 
ohraniti, vendar pa takšno sodelovanje ni povezano z načeli notranjega trga.

Predlog spremembe 166
Stefano Zappalà

Predlog direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Realizacija možnosti notranjega trga 
za čezmejno zdravstveno varstvo zahteva 
sodelovanje med izvajalci, kupci in 
urejevalci iz različnih držav članic na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, da 
se zagotovi varna, visoko kakovostna in 
učinkovita čezmejna oskrba. To zlasti velja 
za sodelovanje na obmejnih območjih, na 
katerih je čezmejno izvajanje storitev 
morda najučinkovitejši način organiziranja 
zdravstvenih storitev za lokalne prebivalce, 
vendar doseganje trajnostnega čezmejnega 
izvajanja storitev zahteva sodelovanje med 
zdravstvenimi sistemi različnih držav 
članic. Takšno sodelovanje lahko zajema 
skupno načrtovanje, vzajemno priznavanje 

(37) Realizacija možnosti notranjega trga 
za čezmejno zdravstveno varstvo zahteva 
sodelovanje med izvajalci, kupci in 
urejevalci iz različnih držav članic na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, da 
se zagotovi varna, visoko kakovostna in 
učinkovita čezmejna oskrba. To zlasti velja 
za sodelovanje na obmejnih območjih, na 
katerih je čezmejno izvajanje storitev 
morda najučinkovitejši način organiziranja 
zdravstvenih storitev za lokalne prebivalce, 
vendar doseganje trajnostnega čezmejnega 
izvajanja storitev zahteva sodelovanje med 
zdravstvenimi sistemi različnih držav 
članic. Takšno sodelovanje lahko zajema 
skupno načrtovanje, vzajemno priznavanje 
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ali prilagajanje postopkov ali standardov, 
medobratovalnost posameznih nacionalnih 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, praktične mehanizme za 
zagotavljanje stalnosti oskrbe ali praktično 
olajševanje čezmejnega izvajanja 
zdravstvenega varstva s strani zdravstvenih 
delavcev na začasni ali priložnostni ravni. 
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju
poklicnih kvalifikacij določa, da svoboda 
izvajanja začasnih ali priložnostnih storitev 
v drugi državi članici, vključno s storitvami 
zdravstvenih delavcev, v skladu s 
posebnimi določbami zakonodaje 
Skupnosti ne sme biti omejena iz nobenega 
razloga, povezanega s poklicnimi 
kvalifikacijami. Ta direktiva ne sme 
posegati v navedene določbe Direktive 
2005/36/ES.

ali prilagajanje postopkov ali standardov, 
medobratovalnost posameznih nacionalnih 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, praktične mehanizme za 
zagotavljanje stalnosti oskrbe ali praktično 
olajševanje čezmejnega izvajanja 
zdravstvenega varstva s strani zdravstvenih 
delavcev na začasni ali priložnostni ravni. 
Posebno pozornost je treba nameniti 
orodjem, kot je evropska poklicna 
izkaznica za zdravstvene delavce, ki bi 
zdravstvenim delavcem olajšala čezmejno 
izvajanje zdravstvenega varstva, zlasti 
kadar uporabnost teh orodij pomaga 
zagotavljati izvajanje zdravstvenih storitev 
za paciente, ki se preselijo v drugo državo.
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij določa, da svoboda 
izvajanja začasnih ali priložnostnih storitev 
v drugi državi članici, vključno s storitvami 
zdravstvenih delavcev, v skladu s 
posebnimi določbami zakonodaje 
Skupnosti ne sme biti omejena iz nobenega 
razloga, povezanega s poklicnimi 
kvalifikacijami. Ta direktiva ne sme 
posegati v navedene določbe Direktive 
2005/36/ES.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države članice razvijajo nacionalne poklicne izkaznice, ki pa bodo uporabljene v 
druge namene. Na izkaznicah so podatki o zdravstvenih delavcih, vendar se mnogokrat 
uporabljajo za lažje izvajanje zdravstvenih storitev. E-recepti ali dostop do zdravstvenih 
kartotek sta samo dve izmed možnosti, ki jih lahko omogoča poklicna izkaznica za zdravstvene 
delavce. Omemba teh orodij v direktivi bi lahko spodbudila politiko držav članic glede tega.
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Predlog spremembe 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37bis) Direktiva 2005/36/ES določa, da 
pravica izvajanja začasnih ali 
priložnostnih storitev v drugi državi 
članici, vključno s storitvami zdravstvenih 
delavcev, v skladu s posebnimi določbami 
zakonodaje Skupnosti ne sme biti omejena 
iz katerega koli razloga, povezanega s 
poklicnimi kvalifikacijami. Ta direktiva 
ne sme posegati v navedene določbe 
Direktive 2005/36/ES. Vendar Direktiva 
2005/36/ES precej nepopolno upošteva 
specifičnosti kvalifikacij na področju 
zdravstvenega varstva v škodo varnosti 
pacientov. Zato je treba vzpostaviti 
prilagojene mehanizme priznavanja 
kvalifikacij v okviru pregleda Direktive 
2005/36/ES ali v specifičnem pravnem 
instrumentu.

Or. fr

Obrazložitev

Če ta direktiva ne dvomi v načela Direktive 2005/36/ES, je treba poudariti, da so določbe 
slednje nezadostne v smislu specifičnosti kvalifikacij in usposabljanja zdravstvenih delavcev 
ter lahko povzročijo tveganje za paciente.

Predlog spremembe 168
Urszula Krupa

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Kadar so medicinski izdelki odobreni 
znotraj pacientove države članice v skladu 
z Direktivo 2001/83/ES Evropskega 

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

parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini ter so 
predpisani v drugi državi članici za 
posameznega, po imenu navedenega 
pacienta, morajo biti takšni zdravniški 
recepti priznani in uporabljani v 
pacientovi državi članici, če so v skladu s 
predpisi o farmakovigilanci navedene 
države članice in potrebo po ustreznem 
soglasju pacientovega lečečega zdravnika 
ali farmacevta v vsakem posameznem 
primeru, če je to upravičeno z zaščito 
zdravja ljudi in je nujno in sorazmerno za 
dosego navedenega cilja. Takšno 
priznavanje zdravniških receptov prav tako 
ne sme posegati v odločitev države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
zvezi z vključitvijo takšnih medicinskih 
izdelkov v storitve, ki jih krije sistem 
socialne varnosti, v katerega je vključen 
pacient. Izvajanje zgoraj navedenega 
postopka bo olajšalo sprejetje ukrepov, 
potrebnih za zaščito varnosti pacienta ter 
odpravo napačne uporabe ali zamenjave 
medicinskih izdelkov.

Or. pl

Predlog spremembe 169
Peter Liese

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Kadar so medicinski izdelki odobreni 
znotraj pacientove države članice v skladu 
z Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini ter so 
predpisani v drugi državi članici za 
posameznega, po imenu navedenega 

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

pacienta, mora biti za takšne zdravniške 
recepte načeloma možno, da so priznani v 
lekarnah in da se uporabljajo v pacientovi 
državi članici. Odstranitev regulativnih in 
upravnih ovir za priznavanje zdravniških 
receptov ne posega v potrebo po ustreznem 
soglasju pacientovega lečečega zdravnika 
ali farmacevta v vsakem posameznem 
primeru, če je to upravičeno z zaščito 
zdravja ljudi in je nujno in sorazmerno za 
dosego navedenega cilja. Takšno 
priznavanje zdravniških receptov prav tako 
ne sme posegati v odločitev države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
zvezi z vključitvijo takšnih medicinskih 
izdelkov v storitve, ki jih krije sistem 
socialne varnosti, v katerega je vključen 
pacient, in v veljavne nacionalne predpise 
glede cen in doplačil. Izvajanje načela 
priznavanja bo olajšalo sprejetje ukrepov, 
potrebnih za zaščito varnosti pacienta ter 
odpravo napačne uporabe ali zamenjave 
medicinskih izdelkov.

Or. de

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Kadar so medicinski izdelki odobreni 
znotraj pacientove države članice v skladu 
z Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini ter so 

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

predpisani v drugi državi članici za 
posameznega, po imenu navedenega 
pacienta, mora biti za takšne zdravniške 
recepte načeloma možno, da so priznani in 
da uporabljajo v pacientovi državi članici. 
Odstranitev regulativnih in upravnih ovir 
za priznavanje zdravniških receptov ne 
posega v potrebo po ustreznem soglasju 
pacientovega lečečega zdravnika ali 
farmacevta v vsakem posameznem 
primeru, če je to upravičeno z zaščito 
zdravja ljudi in je nujno in sorazmerno za 
dosego navedenega cilja. Takšno 
priznavanje zdravniških receptov prav tako 
ne sme posegati v odločitev države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
zvezi z vključitvijo takšnih medicinskih 
izdelkov v storitve, ki jih krije sistem 
socialne varnosti, v katerega je vključen 
pacient. Izvajanje načela priznavanja bo 
olajšalo sprejetje ukrepov, potrebnih za 
zaščito varnosti pacienta ter odpravo 
napačne uporabe ali zamenjave 
medicinskih izdelkov. Kadar se v državi 
članici zdravljenja izda recept za zdravila, 
ki običajno niso na voljo na recept v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, se slednja odloči, ali zdravilo 
izjemoma odobri ali zagotovi alternativno 
zdravilo na podlagi znanstvenih dokazov.

Or. en

Obrazložitev

Pacientom bi moralo biti zagotovljeno, da bodo prejeli ustrezno terapijo, in sicer na podlagi 
znanstvenih dokazov.
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Predlog spremembe 171
Stefano Zappalà

Predlog direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Ne potrebuje razlage.
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Predlog spremembe 172
Nicolae Vlad Popa

Predlog direktive
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) O tem, ali se zdravila, ki običajno 
niso na voljo v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, izjemoma 
odobrijo, mora odločati medicinski odbor, 
ki bo presodil, ali je pacientovo življenje 
ogroženo in kakovost njegovega življenja 
slabša in ali je mogoče zagotoviti 
alternativno zdravilo, za katerega meni, 
da ima podoben učinek.

Or. en

Predlog spremembe 173
Jules Maaten

Predlog direktive
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Evropska komisija bi morala 
pripraviti študijo izvedljivosti skupnega 
primerjalnega sistema EU za kakovost 
zdravstvenega varstva.

Or. en

Predlog spremembe 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Evropske referenčne mreže morajo 
zdravstveno varstvo zagotoviti vsem 

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

zdravstvenega varstva kot prostovoljnega 
načina povezovanja za izmenjavo 
znanstvenih izkušenj z namenom, da se 
pacientom z redkimi boleznimi omogoči 
boljša zdravstvena oskrba, in ki temeljijo 
na odprti metodi usklajevanja. 

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je prilagoditev na predlog spremembe člena 15, ki sta ga podala ista 
avtorja.

Predlog spremembe 175
Colm Burke, Avril Doyle

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

organizirati enak dostop do visoko 
kakovostnega skupnega strokovnega 
znanja na določenem medicinskem 
področju za vse paciente in zdravstvene 
delavce. Precejšnje sinergije bi bilo 
mogoče doseči z združitvijo 
institucionalnega okvira za referenčne 
mreže in osrednjih kontaktnih služb v 
državah članicah v skladu z uvodno izjavo 
34.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 176
Peter Liese

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Medobratovalnost e-zdravstvenih 
storitev (e-health) se mora izvajati ob 
upoštevanju nacionalnih pravil za zaščito 
pacientov, vključno z nacionalnimi 
predpisi glede pošiljanja zdravil preko 
internetnih lekarn, še zlasti nacionalnih 
prepovedi pošiljanja zdravil, ki se izdajajo 
na recept, v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropskih skupnosti in člena 14 
Direktive 97/7/ES o varstvu potrošnikov 
glede sklepanja pogodb pri prodaji na 
daljavo.

Or. de

Obrazložitev

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti (sodba z dne 11. decembra 2003, C-
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322/01, Deutscher Apothekerverband) in členom 14 direktive o prodaji na daljavo 97/7/ES je 
treba izpostaviti, da ta direktiva ne zadeva možnosti uvedbe prepovedi pošiljanja zdravil, ki se 
izdajajo na recept, zaradi s tem povezane izjemne nevarnosti za javno zdravje.

Predlog spremembe 177
Stefano Zappalà

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Medobratovalnost rešitev e-zdravja 
je treba doseči ob hkratnem spoštovanju 
nacionalnih predpisov o določbah glede 
zdravstvenih storitev, sprejetih za zaščito 
pacientov, vključno z zakonodajo o 
spletnih lekarnah, zlasti nacionalnih 
prepovedi prodaje zdravil na recept po 
pošti v skladu s sodno prakso Sodišča 
Evropskih skupnosti in Direktivo 97/7/ES 
o varstvu potrošnikov glede sklepanja 
pogodb pri prodaji na daljavo.

Or. en

Obrazložitev

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level. The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case (C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.
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Predlog spremembe 178
Anne Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 41 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41a) Medobratovalnost zdravstvenih 
rešitev na spletu bi bilo treba izvajati ob 
upoštevanju nacionalnih predpisov o 
zdravstvenih storitvah, ki so bili sprejeti za 
zaščito pacientov, vključno z zakonodajo o 
spletnih lekarnah.

Or. fr

Obrazložitev

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.

Predlog spremembe 179
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Stalni napredek medicine in 
zdravstvene tehnologije prinaša priložnosti 
in izzive za zdravstvene sisteme držav 
članic. Sodelovanje pri ocenjevanju nove 
zdravstvene tehnologije lahko države 
članice podpira prek ekonomij obsega in z 
izogibanjem podvajanja prizadevanj, 
poleg tega pa lahko zagotovi boljšo 
podlago podatkov za najboljšo možno 
uporabo nove tehnologije, da se zagotovi 

(43) Stalni napredek medicine in 
zdravstvene tehnologije prinaša priložnosti 
in izzive za zdravstvene sisteme držav 
članic. Kljub temu se zaradi ocenjevanja 
zdravstvene tehnologije in možne omejitve 
dostopa do novih tehnologij, ki bi lahko 
bila posledica nekaterih sklepov upravnih 
organov, postavljajo nekatera bistvena 
družbena vprašanja, ki bi jih bilo treba 
reševati s številnimi zadevnimi akterji ter z 
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varno, visoko kakovostno in učinkovito 
zdravstveno varstvo. To bo prav tako 
prispevalo k notranjemu trgu z največjim 
možnim pospeševanjem in širjenjem 
obsega inovacij na področju medicine in 
zdravstvene tehnologije. Takšno 
sodelovanje zahteva trajnostne strukture, 
ki vključujejo vse pomembne organe vseh 
držav članic, za nadgrajevanje obstoječih 
pilotnih projektov.

vzpostavitvijo modela trajnega 
upravljanja. Zato morajo pri tem 
sodelovati pristojni organi vseh držav 
članic, pa tudi vsi zadevni akterji, 
vključno z zdravstvenimi delavci, 
predstavniki pacientov in industrijo. Poleg 
tega mora to sodelovanje temeljiti na 
trajnostnih načelih dobrega upravljanja, 
kot so pregledni, odprti, objektivni in 
nepristranski postopki. Komisija bi 
morala zagotoviti, da se v to mrežo lahko 
vključijo le organi za ocenjevanje 
zdravstvene tehnologije, ki spoštujejo ta 
načela.  

Or. fr

Obrazložitev

Izmenjava informacij med organi za ocenjevanje zdravstvene tehnologije predvideva in 
zahteva, da se pri ocenjevanju, ki ga opravljajo države članice, upoštevajo načela dobre 
prakse (kot so dobro upravljanje, preglednost in sodelovanje zadevnih akterjev). Zato mora 
ocenjevanje zdravstvene tehnologije izpolniti merila odprtosti in objektivnosti ter temeljiti na 
dialogu in vključenosti zadevnih akterjev, med drugim tudi pacientov in industrije.

Predlog spremembe 180
Richard Seeber

Predlog direktive
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Stalni napredek medicine in 
zdravstvene tehnologije prinaša priložnosti 
in izzive za zdravstvene sisteme držav 
članic. Sodelovanje pri ocenjevanju nove 
zdravstvene tehnologije lahko države 
članice podpira prek ekonomij obsega in z 
izogibanjem podvajanja prizadevanj, poleg 
tega pa lahko zagotovi boljšo podlago 
podatkov za najboljšo možno uporabo nove 
tehnologije, da se zagotovi varno, visoko 
kakovostno in učinkovito zdravstveno 
varstvo. To bo prav tako prispevalo k 

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

notranjemu trgu z največjim možnim 
pospeševanjem in širjenjem obsega 
inovacij na področju medicine in 
zdravstvene tehnologije. Takšno 
sodelovanje zahteva trajnostne strukture, ki 
vključujejo vse pomembne akterje, 
vključno z zdravstvenimi delavci, 
predstavniki pacientov, raziskovalci in 
proizvajalci ter organi vseh držav članic, 
za nadgrajevanje obstoječih pilotnih 
projektov. Poleg tega mora takšno 
sodelovanje temeljiti na razumnih načelih 
dobrega upravljanja, kot so preglednost, 
odprtost, vključenost, objektivnost in 
poštenost postopkov, ki ustrezajo 
potrebam, željam in pričakovanjem 
pacientov. Komisija bi morala zagotoviti, 
da se v to mrežo lahko vključijo le organi 
za ocenjevanje zdravstvene tehnologije, ki 
spoštujejo ta načela.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 181
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično 

črtano
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oskrbo; spremljevalne ukrepe za 
izključitev posebnih kategorij medicinskih 
izdelkov ali snovi iz obsega priznavanja 
zdravniških receptov, izdanih v drugi 
državi članici, ki ga določa ta direktiva; 
seznam posebnih meril in pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati evropske referenčne 
mreže, ter postopek za vzpostavitev 
evropskih referenčnih mrež. Navedeni 
ukrepi so splošnejše narave in so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. de

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je prilagoditev na predlog spremembe členov 8 in 15, ki ga je podala 
ista avtorica.

Predlog spremembe 182
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično 
oskrbo; spremljevalne ukrepe za 
izključitev posebnih kategorij medicinskih 
izdelkov ali snovi iz obsega priznavanja 
zdravniških receptov, izdanih v drugi 
državi članici, ki ga določa ta direktiva; 
seznam posebnih meril in pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati evropske referenčne 

črtano
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mreže, postopek za vzpostavitev evropskih 
referenčnih mrež. Navedeni ukrepi so 
splošnejše narave in so namenjeni 
spremembi nebistvenih elementov te 
direktive ali nadomestitvi te direktive z 
dodajanjem novih nebistvenih elementov, 
zato jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan z več drugimi predlogi sprememb členov direktive istega 
avtorja. Države članice bi zlasti morale navesti vrste zdravljenja, ki so zajete v opredelitvi 
bolnišnične oskrbe. Zaradi razlik v pravicah in klinični praksi med državami članicami bi 
enoten seznam zdravljenj v EU, za katere je mogoče zahtevati predhodno odobritev, lahko 
samo vnesel zmedo med paciente. Za druge navedene ukrepe pa je primerneje, da veljajo 
nezavezujoče smernice.

Predlog spremembe 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično oskrbo; 
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva; seznam posebnih 
meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
evropske referenčne mreže, postopek za 
vzpostavitev evropskih referenčnih mrež.
Navedeni ukrepi so splošnejše narave in 
so namenjeni spremembi nebistvenih 

(45) Zlasti pristojni organi držav članic 
imajo pooblastila, da sprejmejo naslednje 
ukrepe, in sicer seznam zdravljenj, razen 
tistih, ki zahtevajo prenočitev pacienta, za 
katere velja enak režim kot za bolnišnično 
oskrbo; spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva.
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elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Predlog spremembe 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe,
in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično 
oskrbo; spremljevalne ukrepe za 
izključitev posebnih kategorij medicinskih 
izdelkov ali snovi iz obsega priznavanja 
zdravniških receptov, izdanih v drugi 
državi članici, ki ga določa ta direktiva; 
seznam posebnih meril in pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati evropske referenčne 
mreže, postopek za vzpostavitev evropskih 
referenčnih mrež. Navedeni ukrepi so 
splošnejše narave in so namenjeni 
spremembi nebistvenih elementov te 
direktive ali nadomestitvi te direktive z 
dodajanjem novih nebistvenih elementov, 
zato jih je treba sprejeti v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom, 
določenim v členu 5a Sklepa 1999/468/ES.

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da za namene te direktive
določi naslednje ukrepe, in sicer
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva; seznam posebnih 
meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
evropske referenčne mreže, postopek za 
vzpostavitev evropskih referenčnih mrež. 
Navedeni ukrepi so splošnejše narave in so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. en

Obrazložitev

Glede na načelo subsidiarnosti bi se o opredelitvi bolnišnične oskrbe v povezavi s to direktivo 
morale odločiti države članice same in ne Komisija.
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Predlog spremembe 185
Anne Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično 
oskrbo; spremljevalne ukrepe za 
izključitev posebnih kategorij medicinskih 
izdelkov ali snovi iz obsega priznavanja 
zdravniških receptov, izdanih v drugi 
državi članici, ki ga določa ta direktiva; 
seznam posebnih meril in pogojev, ki jih 
morajo izpolnjevati evropske referenčne 
mreže, ter postopek za vzpostavitev 
evropskih referenčnih mrež. Navedeni 
ukrepi so splošnejše narave in so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva; seznam posebnih 
meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
evropske referenčne mreže, ter postopek za 
vzpostavitev evropskih referenčnih mrež. 
Navedeni ukrepi so splošnejše narave in so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Prilagoditev spremembi določb člena 8.
Pristojnosti na področju zdravja spadajo pod nacionalne pristojnosti, kot to določata 
Pogodbi, zato Komisija ne more nadomestiti držav članic.
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Predlog spremembe 186
Iles Braghetto

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično oskrbo; 
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva; seznam posebnih 
meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
evropske referenčne mreže, postopek za 
vzpostavitev evropskih referenčnih mrež. 
Navedeni ukrepi so splošnejše narave in so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. 

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično oskrbo; 
seznam storitev, ki so zajete v 
telemedicini, ter laboratorijskih storitev, 
storitev diagnosticiranja in izdajanja 
zdravniškega recepta na daljavo;
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva; seznam posebnih 
meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
evropske referenčne mreže, postopek za 
vzpostavitev evropskih referenčnih mrež. 
Navedeni ukrepi so splošnejše narave in so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES. 

Or. it

Obrazložitev

Treba je natančneje določiti, kaj vključujejo storitve telemedicine ter laboratorijske storitve, 
storitve diagnosticiranja in izdajanja zdravniških receptov na daljavo. Tako bo direktiva 
jasnejša in razumljivejša, pa tudi učinkovitejša.
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Predlog spremembe 187
Åsa Westlund

Predlog direktive
Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično oskrbo; 
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva; seznam posebnih 
meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
evropske referenčne mreže, postopek za 
vzpostavitev evropskih referenčnih mrež. 
Navedeni ukrepi so splošnejše narave in so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

(45) Komisiji je zlasti treba podeliti 
pooblastila, da sprejme naslednje ukrepe, 
in sicer, da državam članicam predlaga 
seznam zdravljenj, razen tistih, ki 
zahtevajo prenočitev pacienta, za katere 
velja enak režim kot za bolnišnično oskrbo; 
spremljevalne ukrepe za izključitev 
posebnih kategorij medicinskih izdelkov 
ali snovi iz obsega priznavanja zdravniških 
receptov, izdanih v drugi državi članici, ki 
ga določa ta direktiva; seznam posebnih 
meril in pogojev, ki jih morajo izpolnjevati 
evropske referenčne mreže, postopek za 
vzpostavitev evropskih referenčnih mrež. 
Navedeni ukrepi so splošnejše narave in so 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te direktive ali nadomestitvi te 
direktive z dodajanjem novih nebistvenih 
elementov, zato jih je treba sprejeti v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom, določenim v členu 5a Sklepa 
1999/468/ES.

Or. sv

Obrazložitev

Odločitve o zdravstvenem varstvu morajo najprej sprejemati države članice.

Predlog spremembe 188
John Bowis

Predlog direktive
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46a) Država članica pacientovega 



AM\763902SL.doc 69/69 PE418.320v01-00

SL

zdravstvenega zavarovanja in država 
članica zdravljenja morata ob 
predhodnem dvostranskem sodelovanju in 
v posvetovanju s pacientom zagotoviti, da 
bosta po dovoljenem zdravljenju na voljo 
ustrezna nadaljnja oskrba in pomoč v 
kateri koli od obeh držav članic in da 
bodo pacienti imeli dostop do jasnih 
informacij o možnostih in stroških 
nadaljnje oskrbe. V ta namen morajo 
države članice sprejeti ukrepe, da 
zagotovijo:
(a) prenos potrebnih zdravstvenih 
podatkov in podatkov o zdravstvenem 
varstvu ob upoštevanju zaupnosti do 
pacienta;
(b) možnost, da se delavci v zdravstvu in 
socialnem varstvu v obeh državah med 
seboj posvetujejo in pacientu zagotovijo 
najkakovostnejše zdravljenje in nadaljnjo 
oskrbo (vključno s socialno podporo).

Or. en
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