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Pakeitimas 15
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
–

Pasiūlymas atmesti

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą siūlyti atmesti Komisijos 
pasiūlymą. 

Or. es

Pagrindimas

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.  

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva.

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Pakeitimas 16
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių 
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sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse įgyvendinimo

lygiomis galimybėmis gauti saugias, 
aukštos kokybės ir veiksmingas sveikatos 
priežiūros paslaugas įgyvendinimo

Or. es

Pagrindimas

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Pakeitimas 17
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

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

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 18
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) atsižvelgiant į Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismo praktiką (C-496/01),
nesant derinimo priemonių, Bendrijos 
teisė netrukdo valstybei narei, 
atsižvelgiant į leidimo sistemą, nustatyti 
savo visuomenės sveikatos apsaugos lygio, 
taikomo kitoje valstybėje įsikūrusiems 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, 
norintiems teikti paslaugas pirmojoje 
valstybėje narėje apdraustiems 
pacientams; Vis dėlto sąlygos, kurias 
reikia įvykdyti siekiant gauti tokį leidimą, 
negali būti taikomos kartu su atitinkamais 
teisės aktuose nustatytais reikalavimais, 
jau įvykdytais valstybėje narėje, kurioje 
įsikūrusi draudimo įstaiga.

Or. es
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 19
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pacientas gali pasirinkti, kurios 
tvarkos pageidauja, bet visais atvejais, kai 
Reglamento 1408/71 taikymas yra 
pacientui naudingesnis, jam turėtų būti 
leista pasinaudoti to reglamento 
garantuojamomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.

Pakeitimas 20
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Šia direktyva nesiekiama suteikti teisę (25) Šia direktyva nesiekiama suteikti 
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į gydymo kitoje valstybėje narėje išlaidų 
kompensavimą, jeigu toks gydymas nėra 
kompensuojamas pagal valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas, teisės aktus. 
Taip pat šia direktyva nedraudžiama 
valstybėms narėms išplėsti jų 
apdraustiesiems taikomas išmokų schemas 
įtraukiant kitoje valstybėje narėje teikiamas 
sveikatos priežiūros paslaugas pagal 
nacionalinių teisės aktų nuostatas.

teisės į gydymo kitoje valstybėje narėje 
išlaidų kompensavimą, jeigu toks gydymas 
nėra kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus, ar pakeisti šios teisės sąlygų, jeigu 
jos įtrauktos į valstybės narės, kurioje 
pacientas apdraustas, teisės aktus. Taip 
pat šia direktyva nedraudžiama valstybėms 
narėms išplėsti jų apdraustiesiems 
taikomas išmokų schemas įtraukiant kitoje 
valstybėje narėje teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas pagal nacionalinių 
teisės aktų nuostatas.

Or. es

Pagrindimas

Pagal EB sutarties 152 straipsnį už sveikatos paslaugų organizavimą atsakingos valstybės 
narės.

Pakeitimas 21
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 
narėje teikimo srityje ir neviršijant 
privalomojo sveikatos draudimo sistemos 
garantuojamo lygio valstybėje narėje, 
kurioje asmuo yra apdraustas, nebus 
pažeistas valstybių narių sveikatos sistemų
ar jų socialinės apsaugos sistemų 
tvarumas. Tačiau Teisingumo Teismas 
pripažino, kad negalima atmesti 
galimybės, jog kilus pavojui, kad gali būti 
rimtai pažeista socialinės apsaugos 
sistemos finansinė pusiausvyra arba gali 
būti trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 

(31) Atsižvelgdamos į Teisingumo Teismo 
teisminę praktiką valstybės narės gali 
taikyti išankstinio leidimo reikalavimą, 
kad stacionariųjų sveikatos priežiūros 
paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje, 
išlaidos būtų kompensuojamos iš 
nacionalinės sistemos tik gavus išankstinį 
leidimą. Laikoma, kad šis reikalavimas 
yra ir būtinas, ir tinkamas. Taigi siekiant 
patenkinti įvairius poreikius turi būti 
įmanoma planuoti šiuos aspektus: ligoninių 
skaičių, jų geografinį pasiskirstymą, jų 
veiklos organizavimo pobūdį, joms 
teikiamą įrangą, įskaitant ligoninėse 
teikiamų medicininių paslaugų pobūdį. 
Viena vertus, toks planavimas reikalingas 
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medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti 
laikomas svaria visuotinės svarbos 
priežastimi, kuria galima pateisinti laisvės 
teikti paslaugas principo taikymo 
apribojimą. Teisingumo Teismas 
pripažino, kad turi būti įmanoma planuoti 
šiuos aspektus: ligoninių skaičių, jų 
geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą 
įrangą ir net ligoninėse teikiamų
medicininių paslaugų pobūdį. Šioje 
direktyvoje turėtų būti nustatyta 
išankstinio leidimo sistema prisiimant 
kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
išlaidų padengimą, jeigu laikomasi šių 
sąlygų: jei sveikatos priežiūros paslauga 
būtų suteikta jos teritorijoje, jos išlaidos 
būtų apmokamos šios valstybės socialinio 
draudimo sistemos, o atitinkamas 
išvykstančių pacientų srautas dėl 
direktyvos įgyvendinimo rimtai pažeistų 
arba galėtų rimtai pažeisti valstybės 
socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą ir (arba) tas pacientų srautas 
turėtų esminį poveikį arba galėtų turėti 
esminį poveikį ligoninių sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veiklai, 
kuria siekiama išvengti lovų pertekliaus, 
išbalansuotų (galėtų išbalansuoti) 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, sukeltų (galėtų sukelti) 
nereikalingų logistikos ir finansines 
sąnaudų, apsunkintų (galėtų apsunkinti) 
subalansuotų medicininių ir ligoninių 
paslaugų teikimą visiems arba sumažintų 
(galėtų sumažinti) atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje esančius sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo pajėgumus ar 
medicininę kompetenciją. Kadangi, norint 
įvertinti tikėtino išvykstančių pacientų 
srauto poveikį, reikalingos sudėtingos 
hipotezės ir skaičiavimai, direktyvoje 
leidžiama išankstinio leidimo sistema, 
jeigu yra pakankamai motyvų manyti, kad 
socialinės apsaugos sistemai bus padaryta 
didelė žala. Tai turėtų būti taikoma ir 

siekiant užtikrinti pakankamas ir 
nuolatines galimybes naudotis 
subalansuota kokybiško stacionariojo 
gydymo atitinkamoje valstybėje įvairove. 
Kita vertus, tai padeda racionaliai naudoti 
išteklius, kartu užtikrinant finansinių, 
techninių ir žmogiškųjų išteklių socialinį 
veiksmingumą.
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dabartinėms išankstinio leidimo 
sistemoms, kurios atitinka 8 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. es

Pagrindimas

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, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, 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. 

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Pakeitimas 22
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šioje direktyvoje nustatomi ES piliečių 
prieigos prie saugių, aukštos kokybės ir 
veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų
vienodomis sąlygomis bendrieji principai 
ir sukuriamos valstybių narių 
bendradarbiavimo sveikatos priežiūros 
srityje sistemos, atsižvelgiant į nacionalinę 
atsakomybę už sveikatos paslaugų 
organizavimą ir teikimą.

Or. es

Pagrindimas

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.
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La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil:
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Pakeitimas 23
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
kaip apibrėžta 4 straipsnyje, kuri 
neužtikrinama Reglamente (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo. 

Or. es

Pagrindimas

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes,  el ámbito no estaría bien definido.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.
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Pakeitimas 24
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnis netaikomas. Tačiau jeigu 
vykdomos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 
7, 8 ir 9 straipsniai netaikomi.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Išbraukta siekiant teisinio aiškumo.

Pakeitimas 25
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 

b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
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narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 
registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas;

narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas;

Or. es

Pagrindimas

Kaip ir 10 konstatuojamosios dalies atveju, „sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse“ koncepcija apimtų ir pacientų mobilumą siaurąja prasme, ir sveikatos priežiūros 
paslaugų, kurias galima teikti nuotoliniu būdu, mobilumą; manoma, kad šiame straipsnyje 
nuoroda į sveikatos priežiūros paslaugų teikėją netinkama.

Pakeitimas 26
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) „naudojimasis sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje“ –
sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šis punktas perteklinis, taigi jį reikia išbraukti.
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Pakeitimas 27
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos 
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms;

(Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.)

Or. es

Pagrindimas

(Šis pakeitimas lietuviškam variantui įtakos neturi.)

Pakeitimas 28
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba nori gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
sveikatos priežiūros paslaugas valstybėje 
narėje;

Or. es

Pagrindimas

Svarbu tai, kad asmuo gauna sveikatos priežiūros paslaugas, o ne kad jis ar ji nori jų gauti.
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Pakeitimas 29
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) „apdraustasis“ – tai: g) „apdraustasis“ – tai asmuo, apdraustas,
kaip apibrėžta Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 1 straipsnio c punkte;

i) iki Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos: asmuo, 
apdraustas laikantis Reglamento (EB) Nr. 
1408/71 1, 2 ir 4 straipsnių nuostatų,
ii) nuo Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos: asmuo, kuris yra 
apdraustasis kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio c punkte;

Or. es

Pagrindimas

Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 pradeda galioti 2009 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 30
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) „valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

h) „valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas. Jeigu pacientas 
teisėtai gyvena valstybėje narėje ir nėra 
apdraustas pagal jokią Europos socialinės 
apsaugos sistemą, tačiau turi pripažintą 
teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, 
valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, yra gyvenamosios vietos 
valstybė narė; 
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Or. es

Pagrindimas

Pasiūlyme neatsižvelgiama į visus atvejus, kai piliečiai naudojasi pripažįstama teise į 
sveikatos priežiūros paslaugas, kurie nebūtinai tinka apdraustojo sąvokai.

Pakeitimas 31
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a) „medicininiai paciento dokumentai“ 
arba „ligos istorija“ – tai dokumentų 
rinkinys, apimantis visus duomenis, 
vertinimus ir visokio pobūdžio 
informaciją apie paciento sveikatos būklę 
ir jos klinikinę raidą visu gydymo 
laikotarpiu.“

Or. es

Pagrindimas

Kadangi šis terminas vartojamas visame pasiūlymo dėl direktyvos tekste, svarbu pateikti šio 
termino apibrėžtį.

Pakeitimas 32
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
II skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VALSTYBIŲ NARIŲ VALDŽIOS 
INSTITUCIJOS, ATSAKINGOS UŽ 
BENDRŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PRINCIPŲ LAIKYMĄSI

VALSTYBĖS NARĖS, ATSAKINGOS 
UŽ BENDRŲJŲ SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS PRINCIPŲ LAIKYMĄSI
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Or. es

Pagrindimas

Jei būtų vartojamas terminas „valdžios institucijos“, būtinai reikėtų šias valdžios institucijas 
apibrėžti.

Pakeitimas 33
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, valdžios 
institucijų atsakomybės sritys

Valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, 
atsakomybės sritys

Or. es

Pagrindimas

Derinama su II skyriaus pavadinimo pakeitimu.

Pakeitimas 34
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu taikomos šios direktyvos 
nuostatos, ypač 7, 8 ir 9 straipsniai, 
valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, 
užtikrina, kad apdraustajam, vykstančiam į 
kitą valstybę narę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų arba norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, nebūtų kliudoma gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, jeigu aptariamas 

1. Jeigu taikomos šios direktyvos 
nuostatos, ypač 7, 8 ir 9 straipsniai, 
valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, 
užtikrina, kad apdraustajam, vykstančiam į 
kitą valstybę narę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų arba norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, nebūtų kliudoma gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, jeigu aptariamas 
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gydymas kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja visas apdraustojo 
išlaidas, kurios būtų kompensuojamos iš jo 
šalies įstatymų nustatytos socialinės 
apsaugos sistemos lėšų, jeigu tokios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos tos šalies teritorijoje. Bet 
kuriuo atveju valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas, sprendžia, kokios
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos yra 
kompensuojamos, nepaisant to, kur tos 
paslaugos teikiamos.

gydymas kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja visas apdraustojo 
išlaidas, kurios būtų kompensuojamos iš jo 
šalies įstatymų nustatytos socialinės 
apsaugos sistemos lėšų, jeigu tokios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos tos šalies teritorijoje. 
Valstybė narė, kurioje pacientas yra 
apdraustas, sprendžia, į kurių sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimą 
turi teisę apdraustasis, kokia išlaidų dalis 
kompensuojama ir kokią jų dalį apmoka 
apdraustasis, nepaisant to, kur tos 
paslaugos teikiamos.

Or. es

Pagrindimas

Valstybė narė, kurioje pacientas yra apdraustas yra atsakinga ne tik už sveikatos priežiūros 
paslaugų, už kurias mokama (6 straipsnio 1 dalies paskutinė pastraipa), bet ir už 
kompensuojamos išlaidų dalies ir dalies, už kurią moka apdraustasis, nustatymą.

Pakeitimas 35
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Kitoje valstybėje narėje teikiamos 

sveikatos priežiūros paslaugos
Nepažeidžiant 8 ir 9 straipsnių nuostatų, 
kompensuojant kitoje valstybėje narėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidas, valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, neturi taikyti reikalavimo 
gauti išankstinį leidimą.

Or. es
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Pagrindimas

Siekiama, kad būtų laikomasi teisminės praktikos, pagal kurią reikalaujama, kad neturi būti 
ribojamas laisvas piliečių judėjimas taikant bendrą principą, kad nekeliamas reikalavimas 
gauti išankstinį leidimą , taip pat taikant 8 straipsnyje nustatytas su stacionariąja sveikatos 
priežiūra susijusias išlygas.

Pakeitimas 36
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 straipsnis Išbraukta.
Nestacionarioji sveikatos priežiūra

Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, nekelia sąlygos gauti 
išankstinį leidimą, kad kompensuotų 
nestacionariųjų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas, jeigu tos priežiūros 
paslaugų išlaidos būtų apmokėtos iš tos 
valstybės socialinės apsaugos sistemos 
lėšų, tokias paslaugas suteikus tos šalies 
teritorijoje.

Or. es

Pagrindimas

Šis pakeitimas usijęs su pasiūlymu dėl pakeitimo, kuriuo įterpiamas 6a straipsnis.

Pakeitimas 37
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
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išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji sveikatos priežiūra yra:

išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji ir specializuotoji sveikatos 
priežiūra pagal valstybės narės, kurioje 
pacientas apdraustas, teisės aktuose 
pateikiamą apibrėžimą, yra sveikatos
priežiūros paslaugos, kurioms reikia 
planavimo, kai reikalingas paciento, 
kuriam teikiama paslauga, pasilikimas bent 
vienai nakčiai, arba kai reikia naudotis 
labai specializuota ir išlaidoms imlia 
medicinos infrastruktūra ar medicinos 
įranga, arba kai gydymas yra konkrečiai 
pavojingas pacientui ar gyventojams.

a) sveikatos priežiūra, kai reikalingas 
paciento, kuriam teikiama paslauga, 
pasilikimas bent vienai nakčiai;

b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima:
- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba

- sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams.

Or. es

Pagrindimas

Komisijos siūloma apibrėžtis yra pasenusi ir joje neatsižvelgiama į realias sąlygas, kuriomis 
šiuo metu suteikiama stacionari ir labai specializuota sveikatos priežiūra.
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Pakeitimas 38
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šį sąrašą sudaro ir gali nuolat 
atnaujinti Komisija. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos daroma neigiama įtaka galioms, susijusiomis su sveikatos 
priežiūros paslaugų organizavimu, kuris pagal EB sutarties 152 straipsnį paliekamas 
valstybių narių valiai, taip būtų pažeistas subsidiarumo principas.

Pakeitimas 39
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, gali nustatyti išankstinio 
leidimo stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje,
išlaidų kompensavimo savo socialinės 
apsaugos lėšomis sistemą, jeigu laikomasi 
šių sąlygų:

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, pagal 1 dalį gali apmokėti
stacionariosios ir specializuotosios (kaip 
nustatyta valstybės narės, kurioje 
pacientas apdraustas, teisės aktuose)
sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų 
kitoje valstybėje narėje, išlaidas, jeigu 
buvo gautas išankstinis leidimas.

a) jeigu sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos jos teritorijoje, jų suteikimo 
išlaidos pagal tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemą būtų kompensuotos; et
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b) sistemos tikslas yra reglamentuoti 
išvykstančių įgyvendinant šį straipsnį 
pacientų srautą ir išvengti, kad nebūtų 
rimtai pažeista arba negalėtų būti rimtai 
pažeista:
i) valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemos finansų pusiausvyra; ir (arba) 
ii) ligoninių sektoriaus planavimo ir 
racionalizavimo veikla, kuria siekiama 
išvengti ligoninių lovų pertekliaus, nebūtų 
išbalansuota stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūla ir sukeltos 
nereikalingos logistikos ir finansinės 
sąnaudos, nebūtų apsunkintas visiems 
prieinamų subalansuotų medicinos ir 
ligoninių paslaugų teikimas arba 
nesumažėtų sveikatos priežiūros 
pajėgumai ar medicininė kompetencija 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje.

Or. es

Pagrindimas

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad.

La autorización previa 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.

Pakeitimas 40
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas yra būtina ir 



PE418.330v01-00 22/35 AM\764029LT.doc

LT

poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

proporcinga ir neturi tapti savavališka 
diskriminavimo priemone.

Or. es

Pagrindimas

Derinama su ankstesniu pakeitimu. Kadangi siūloma išbraukti 2 dalį, ši dalis taptų naująja 3 
dalimi.

Pakeitimas 41
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybė narė viešai skelbia visą 
reikiamą informaciją apie išankstinių 
leidimų sistemas, nustatytas pagal 3 dalį.

5. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, viešai skelbia ligoninių ir 
specializuotų sveikatos priežiūros 
paslaugų sąrašą bei visą reikiamą 
informaciją apie išankstinių leidimų 
sistemas, nustatytas pagal 2 dalį.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma 5 dalies turinį perkelti į 8 straipsnio pabaigą, t. y. į naują dalį, kuri, atsižvelgiant į 
tai, kad išbraukiama 2 dalis, taps nauja 5 dalimi.

Pakeitimas 42
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Bet kokio apdraustojo asmens 
prašymo suteikti leidimą gauti sveikatos 
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priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje atveju, valstybė narė, kurioje 
pacientas apdraustas, nustato, ar 
patenkinamos Reglamente (EB) Nr. 
883/2004 nustatytos sąlygos ir, jei taip, 
pagal šį reglamentą suteikia išankstinį 
leidimą. 

Or. es

Pagrindimas

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.

Pakeitimas 43
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, remdamasi esminiais bendrų 
interesų motyvais, iš anksto ir skaidriai 
nurodo atsisakymo suteikti išankstinį 
leidimą kriterijus.

Or. es

Pagrindimas

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 



PE418.330v01-00 24/35 AM\764029LT.doc

LT

generar inequidades entre unos pacientes y otros.

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM,

Pakeitimas 44
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Bet kokiu atveju, valstybė narė gali 
atsisakyti suteikti išankstinį leidimą, jei ta 
pati gydymo paslauga mediciniškai 
pateisinamu laikotarpiu gali būti 
suteikiama jos teritorijoje, atsižvelgiant į 
esamą paciento, kuriam teikiama 
paslauga, sveikatos būklę ir galimą jo 
ligos raidą.

Or. es

Pagrindimas

Nauja 5 c dalis sukuriama išbraukus 2 dalį.

Reikalingą kokybės ir saugumo lygį bus galima užtikrinti tik tuo atveju, jei dėl to, kokie 
specialistai ar centrai teiks sveikatos priežiūros paslaugas, spręs sveikatos specialistai. Jei 
rinktis gali tik pacientas, gali būti atvejų, kai sveikatos priežiūra suteikiama be reikalo (ypač 
privačių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų atveju).

Siekiant, kad sveikatos priežiūros paslaugos išsaugotų viešosios paslaugos bruožus, itin 
svarbu išsaugoti esamą padėtį.
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Pakeitimas 45
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 8 
straipsnio 3 dalyje, kitoje valstybėje narėje 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimu ir kitomis 6 straipsnio 3 
dalyje nurodytomis sąlygomis bei 
formalumais būtų pagrįstos iš anksto 
paskelbtais objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi tikslui pasiekti. 
Tačiau bet kuris apdraustasis visada turės 
teisę gauti išankstinį leidimą pagal 
reglamentus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo, nurodytus 3.1 str. f 
punkte, jeigu bus laikomasi Reglamento 
1408/71 22.1 str. c punkto ir 22.2 str. 
sąlygų.

1. Valstybė narė, kurioje pacientas
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 
8 straipsnio 2 dalyje, kitoje valstybėje 
narėje gautų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimu, būtų pagrįstos iš 
anksto paskelbtais objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi tikslui pasiekti.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimas teikiamas siekiant direktyvos ir reglamento teisinio aiškumo.

Pakeitimas 46
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kuri procedūrinė sistema turi būti 
lengvai prieinama ir pajėgi užtikrinti, kad 

2. Bet kuri procedūrinė sistema turi būti 
lengvai prieinama ir pajėgi užtikrinti, kad 
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paraiškos būtų tvarkomos objektyviai ir 
nešališkai, laikantis terminų, kuriuos 
nustato ir iš anksto skelbia valstybės narės.

paraiškos būtų tvarkomos objektyviai ir 
nešališkai, laikantis maksimalių terminų, 
kuriuos nustato ir iš anksto skelbia 
valstybės narės. Tvarkant šias paraiškas 
atsižvelgiama į atvejo skubumą ir į 
atskiras jo aplinkybes.

Or. es

Pagrindimas

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
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. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.

Pakeitimas 47
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės iš anksto ir skaidriai 
apibrėžia atsisakymo suteikti 8 straipsnio 
3 dalyje nurodytą išankstinį leidimą 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Ši dalis jau įtraukta į 8 straipsnio pakeitimą (naujoji 6 dalis). Šią dalį siūloms išbraukti, nes ji 
kartojama.



AM\764029LT.doc 27/35 PE418.330v01-00

LT

Pakeitimas 48
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės, nustatydamos paraiškų 
dėl naudojimosi sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
tvarkymo laikotarpius, atsižvelgia į:

Išbraukta.

a) konkrečią sveikatos būklę, 
b) paciento kenčiamą skausmą, 
c) paciento negalios pobūdį, ir 
d) paciento gebėjimą užsiimti profesine 
veikla.

Or. es

Pagrindimas

Ši dalis išbraukiama atsižvelgiant į 9 straipsnio 2 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 49
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
administraciniai sprendimai dėl 
naudojimosi sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje būtų 
peržiūrimi administracine tvarka ir kad 
šiuos sprendimus būtų galima apskųsti 
teismui ir numatyti laikinąsias priemones.

3. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
administraciniai sprendimai dėl 
naudojimosi sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje būtų 
peržiūrimi administracine tvarka ir kad 
šiuos sprendimus būtų galima apskųsti 
teismui ir numatyti laikinąsias priemones.
Valstybės narės padeda rengti tarptautinę 
neteisminių ginčų, kylančių dėl sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje, 
sprendimų sistemą.
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Or. es

Pagrindimas

Siekiama šią dalį suderinti su ankstesniais pakeitimais: išbraukus 9 straipsnio 3 ir 4 dalis, 5 
dalis taptų 3 dalimi.

Siūloma pridėti iš 12 straipsnio 2 dalies perkeltą d punktą, atsižvelgiant į tai, kad manoma, 
jog už šį aspektą atsako valstybės narės, o ne Sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionaliniai kontaktiniai centrai.

Pakeitimas 50
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 
priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse ir apie 
terminus bei sąlygas, kurios būtų taikomos, 
inter alia, kai teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje 
padaroma žala. 

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 
priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie kitų valstybių narių 
piliečiams teikiamas sveikatos priežiūros 
paslaugas ir apie terminus bei sąlygas, 
kurios būtų taikomos, inter alia, kai 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
valstybėje narėje, kurioje pacientas 
apdraustas, padaroma žala.

Or. es

Pagrindimas

Šiame straipsnyje įpareigojant valstybes nares teikti kitų valstybių narių turimą informaciją, 
joms patikima per sunki užduotis. Be to, siekiant, kad ši informacija būtų naudinga 
piliečiams, ją reikėtų nuolat atnaujinti, o tai neatrodo įmanoma. Pakaktų, kad kiekviena 
valstybė narė įsipareigotų teikti informaciją apie savo teritorijoje teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas.
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Pakeitimas 51
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, gali parengti 
standartinę Bendrijos formą, skirtą 
išankstinei 1 dalyje nurodytai informacijai.

3. Valstybės narės, padedant Komisijai, 
laikydamosi 19 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos, gali parengti standartinę 
Bendrijos formą, skirtą išankstinei 1 dalyje 
nurodytai informacijai.

Or. es

Pagrindimas

Nepriimtina, kad Komisija nustatytų standartinę Bendrijos formą. Valstybės narės turėtų 
susitarti siekdamos parengti tokią formą ir galėdamos pasikliauti Komisijos pagalba.

Pakeitimas 52
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) teikia ir platina informaciją pacientams
apie jų teises, susijusias su sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitose valstybėse, 
apie kokybės bei saugos garantijas, asmens 
duomenų apsaugą, skundų teikimo bei 
nagrinėjimo tvarką ir žalos, padarytos 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje, atlyginimo būdus 
ir apie taikomas taisykles bei sąlygas;

a) kitų valstybių narių piliečiams, jiems 
paprašius, teikia ir platina informaciją apie 
jų teises, susijusias su sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitose valstybėse, apie 
kokybės bei saugos garantijas, asmens 
duomenų apsaugą, skundų teikimo bei 
nagrinėjimo tvarką ir žalos, padarytos 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
valstybėje narėje, kurioje pacientas 
apdraustas, atlyginimo būdus ir apie 
taikomas taisykles bei sąlygas;

Or. es
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Pagrindimas

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Pakeitimas 53
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) padeda pacientams ginti savo teises ir, 
jeigu teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje padaryta 
žala, siekti, kad ji būtų atlyginta; 
nacionalinis kontaktinis centras pirmiausia 
informuoja pacientus apie ginčų 
sprendimo galimybes, padeda konkrečiu 
atveju nustatyti tinkamą neteisminio ginčų 
sprendimo sistemą ir prireikus padeda 
pacientams stebėti jų ginčo sprendimą;

b) padeda kitų valstybių narių piliečiams, 
jiems paprašius, ginti savo teises ir, jeigu 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
valstybėje narėje, kurioje jie apdrausti,
padaryta žala, siekti, kad ji būtų atlyginta;
nacionalinis kontaktinis centras pirmiausia 
informuoja kitų valstybių narių piliečius, 
jiems paprašius, apie ginčų sprendimo 
galimybes, padeda konkrečiu atveju 
nustatyti tinkamą neteisminio ginčų 
sprendimo sistemą ir prireikus padeda 
pacientams stebėti jų ginčo sprendimą;

Or. es

Pagrindimas

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Pakeitimas 54
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) padeda rengti tarptautinę neteisminių 
ginčų, kylančių dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų kitoje valstybėje, sprendimų 
sistemą;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma išbraukti šį punktą ir jį perkelti į 9 straipsnio 5 dalį (žr. ankstesnį pakeitimą), 
atsižvelgiant į tai, kad manoma, jog už šį aspektą atsako valstybės narės, o ne Sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse nacionaliniai kontaktiniai centrai.

Pakeitimas 55
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras pacientams, kurie pateikia tokį 
prašymą, teikia kitų valstybių 
nacionalinių kontaktinių centrų adresus 
ir telefonų numerius. 

Or. es

Pagrindimas

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
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relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Pakeitimas 56
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, patvirtina:

3. Valstybės narės, padedant Komisijai, 
laikydamosi 19 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos, patvirtina:

a) priemones, būtinas šiame straipsnyje 
numatytų nacionalinių kontaktinių centrų 
tinklui valdyti;

a) priemones, būtinas šiame straipsnyje 
numatytų nacionalinių kontaktinių centrų 
tinklui valdyti;

b) duomenų, kurie turi būti kaupiami ir 
kuriais turi būti mainomasi tinkle, pobūdį ir 
rūšį;

b) duomenų, kurie turi būti kaupiami ir 
kuriais turi būti mainomasi tinkle, pobūdį ir 
rūšį;

c) šio straipsnio 2 dalies a punkte 
numatytos informacijos pacientams gaires.

c) šio straipsnio 2 dalies a punkte 
numatytos informacijos pacientams gaires.

Or. es

Pagrindimas

Nepriimtina tai, kad Komisija atliktų šiuos veiksmus. Valstybės narės turėtų susitarti 
siekdamos susitarti šiuo klausimu ir galėdamos pasikliauti Komisijos pagalba.

Pakeitimas 57
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad palengvintų 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimą Komisija priima:

2. Kad palengvintų 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimą, valstybės narės, padedant
Komisijai priima:
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Or. es

Pakeitimas 58
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) priemones, leidžiančias vaistininkams ar 
kitiems sveikatos priežiūros specialistams 
patikrinti recepto autentiškumą ir tai, ar 
kitoje valstybėje narėje jį išdavė įgaliotas 
asmuo, − ji parengia Bendrijos recepto 
formą ir remia e. receptų sistemos sąveiką;

a) priemones, leidžiančias vaistininkams ar 
kitiems sveikatos priežiūros specialistams 
patikrinti recepto autentiškumą ir tai, ar 
kitoje valstybėje narėje jį išdavė įgaliotas 
asmuo, − ji parengia Bendrijos recepto 
formą, nustatydama, duomenis, 
reikalingus siekiant užtikrinti jo 
galiojimą, ir lingvistinius reikalavimus ir 
remia e. receptų sistemos sąveiką ir 
paciento duomenų konfidencialumą.

Or. es

Pagrindimas

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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Pakeitimas 59
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemones, skirtas užtikrinti, kad vaistai, 
kuriems receptas išduotas vienoje 
valstybėje narėje ir kurie parduodami kitoje 
valstybėje, būtų tinkamai pažymėti ir kad 
informacija apie vaistą pacientams būtų 
suprantama;

b) priemones, skirtas užtikrinti, kad vaistai, 
kuriems receptas išduotas vienoje 
valstybėje narėje ir kurie parduodami kitoje 
valstybėje, būtų tinkamai pažymėti ir kad 
informacija apie vaistą pacientams būtų 
suprantama; Jei išrašyto vaisto 
pavadinimas yra išgalvotas ar atitinka 
prekės ženklo pavadinimą, taip pat 
nurodomas tarptautinis nepatentuotas 
pavadinimas;

Or. es

Pagrindimas

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Pakeitimas 60
Manuel Medina Ortega

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) priemones, kuriomis siekiama 
parengti galimo vaistų pakeitimo ir stokos 
bei skubaus poreikio prielaidas.
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Or. es

Pagrindimas

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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