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Predlog spremembe 15
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
–

Predlog zavrnitve

Odbor za Odbor za pravne zadeve poziva 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, naj predlaga 
zavrnitev predloga Komisije. 

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 16
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Naslov

Besedilo Komisije Predlog spremembe

Predlog Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov 
na področju čezmejnega zdravstvenega 

Predlog Direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov 
do varnega, visoko kakovostnega in 
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varstva. učinkovitega zdravstvenega varstva pod 
pravičnimi pogoji. 

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 17
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo Komisije Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na 
primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na 
primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;

– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
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članici) in
– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

Or. es

Obrazložitev

Pojem čezmejno zdravstveno varstvo vključuje mobilnost pacienta v ožjem smislu in mobilnost 
zdravstvenih storitev, ki jih je mogoče zagotavljati na daljavo; sklicevanje na mobilnost 
strokovnjakov in izvajalcev zdravstvenega varstva v tem členu ni primerno.

Predlog spremembe 18
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

(12a) Glede na sodno prakso Sodišča 
Evropskih skupnosti (C-496/01), brez 
usklajevalnih ukrepov, zakonodaja 
Skupnosti državi članici ne preprečuje, da 
v okviru sistema odobritve ne določi svoje 
ravni varovanja javnega zdravja  
izvajalcem storitev zdravstvenega varstva s 
sedežem v drugi državi članici, ki želijo 
nuditi storitve pacientom, zavarovanim v 
prvi državi članici. Vendar se pogoji, ki jih 
je treba izpolnjevati za pridobitev te 
odobritve, ne smejo podvajati z 
enakovrednimi pravnimi pogoji, ki so že 
izpolnjeni v državi članici sedeža.   

Or. es

Obrazložitev

Gre za ukrep, ki državljanom zagotavlja, da so standardi in kakovost vsaj enakovredni 
veljavnim standardom države članice zdravstvenega zavarovanja.
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Predlog spremembe 19
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Uvodna izjava 23

Besedilo Komisije 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

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. 

Predlog spremembe 20
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Uvodna izjava 25

Besedilo Komisije 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 

(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, ali spreminja pogoje te 
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članicam prav tako ne preprečuje razširitve 
njihovih sistemov storitev za primer 
bolezni na zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici v skladu z njihovimi 
določbami.

pravice, če niso  vključeni v zakonodaji 
države članice 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

Pristojnosti na področju organizacije zdravstvenega varstva se uporabljajo samo za države 
članice v skladu s členom 152 Pogodbe ES.   

Predlog spremembe 21
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo Komisije 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 

(31) Glede na sodno prakso Sodišča lahko 
države članice določijo, da za prevzem 
stroškov za bolnišnično oskrbo, ki se 
zagotavlja v drugi državi članici, v okviru 
nacionalnega sistema velja predhodna 
odobritev. Ta zahteva se obravnava kot 
nujen in smiseln ukrep. Omogočiti je 
treba načrtovanje za vidike, 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, pri čemer 
so na splošno namenjena izpolnjevanju 
različnih potreb. Na eni strani je takšno 
načrtovanje primerno za zagotavljanje 
zadostnega in stalnega dostopa do 
uravnoteženega visokokakovostnega 
bolnišničnega zdravljenja v zadevni 
državi. Na drugi strani pomaga 
uresničevati željo po učinkovitejši uporabi 
virov, tako da omogoča socialno 
učinkovitost finančnih, tehničnih in 



PE418.330v01-00 8/34 AM\764029SL.doc

SL

oprema, ki jo 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.

človeških virov.

Or. es

Obrazložitev

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. 
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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.

Predlog spremembe 22
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 1

Besedilo Komisije Predlog spremembe

Ta direktiva določa splošen okvir za 
zagotavljanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega
zdravstvenega varstva.

Ta direktiva določa splošen okvir za dostop 
državljanov EU do varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega 
zdravstvenega varstva pod pravičnimi 
pogoji in vzpostavlja mehanizme za 
sodelovanje na področju zdravstva med 
državami članicami, ob upoštevanju 
nacionalnih pristojnosti v zvezi z 
organizacijo in zagotavljanjem 
zdravstvenega varstva.

Or. es

Obrazložitev

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.

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.
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Predlog spremembe 23
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 2

Besedilo Komisije Predlog spremembe

Ta direktiva se uporablja za izvajanje 
zdravstvenega varstva, ne glede na to, 
kako je organizirano, zagotovljeno in 
financirano oz. ali je javno ali zasebno.

Ta direktiva se uporablja za izvajanje 
zdravstvenega varstva, ki je opredeljeno v 
členu 4, česar Uredba (ES) št. 883/2004 o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti ne 
zagotavlja. 

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 24
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo Komisije Predlog spremembe

2. V okoliščinah, v katerih je treba 
odobriti zahtevek za odobritev ustreznega 
zdravljenja v drugi državi članici v skladu 
s členom 22 Uredbe (EGS) št. 1408/71, se 
uporabljajo določbe navedene uredbe, 
določbe iz členov 6, 7, 8 in 9 te direktive 
pa se ne uporabljajo. V nasprotnem 
primeru, kadar zavarovana oseba išče 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici 
v drugačnih okoliščinah, se uporabljajo 

črtano
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členi 6, 7, 8 in 9 te direktive, člen 22 
Uredbe Sveta (EGS) št. 1408/71 pa se ne 
uporablja. Kadar pa so izpolnjeni pogoji 
za odobritev zahtevka iz člena 22(2) 
Uredbe (EGS) št. 1408/71, se zahtevek 
odobri in storitve izvedejo v skladu z 
navedeno uredbo. V tem primeru se členi 
6, 7, 8 in 9 te direktive ne uporabljajo.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe je bil črtan zaradi pravne jasnosti.

Predlog spremembe 25
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 4 – točka (b)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

b) „čezmejno zdravstveno varstvo“  je 
zdravstveno varstvo v državi članici, ki ni 
tista država, v kateri je pacient zavarovana 
oseba, ali zdravstveno varstvo v državi 
članici, ki ni tisti država, v kateri ima 
izvajalec storitev zdravstvenega varstva 
stalno prebivališče, je registriran ali 
ustanovljen;

(b) „čezmejno zdravstveno varstvo“  je 
zdravstveno varstvo v državi članici, ki ni 
tista država, v kateri je pacient zavarovana 
oseba;

Or. es

Obrazložitev

Pojem čezmejno zdravstveno varstvo vključuje mobilnost pacienta v ožjem smislu in mobilnost 
zdravstvenih storitev, ki jih je mogoče zagotavljati na daljavo, kot pri uvodni izjavi št 10; 
sklicevanje na izvajalce zdravstvenega varstva v tem členu ni primerno.
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Predlog spremembe 26
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 4 – točka (c)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

c) „uporaba zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici“ je zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, ki ni država članica, 
v kateri je pacient zavarovana oseba;

črtano

Or. es

Obrazložitev

Ta odstavek je odvečen in ga je zato treba črtati.

Predlog spremembe 27
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 4 – točka (d)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

d) „zdravstveni delavec“ je zdravnik ali 
medicinski tehnik, pristojen za splošno 
oskrbo, ali zobozdravnik ali babica ali 
farmacevt v smislu Direktive 2005/36/ES 
ali drug strokovnjak, ki izvaja dejavnosti v 
sektorju zdravstvenega varstva, omejene na 
regulirane poklice, kot je določeno v členu 
3(1)(a) Direktive 2005/36/ES;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. es

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 28
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 4 – točka (f)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

f) „pacient“ je vsaka fizična oseba, ki 
prejme ali želi prejemati storitve 
zdravstvenega varstva v državi članici;

f) „pacient“ je vsaka fizična oseba, ki 
prejme storitve zdravstvenega varstva v 
državi članici;

Or. es

Obrazložitev

Pomembno je, da oseba prejme storitve zdravstvenega varstva in ne, ali jih „želi“ prejemati.

Predlog spremembe 29
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 4 – točka (g)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

g) „zavarovana oseba“ je: g) „zavarovana oseba“ je: oseba, ki je 
zavarovana v skladu z opredelitvijo iz
člena 1(c) Uredbe (EGS) št. 883/2004;

(i) do datuma začetka uporabe Uredbe 
(ES) št. 883/2004: oseba, ki je zavarovana 
v skladu z določbami iz členov 1, 2 in 4 
Uredbe (EGS) št. 1408/71,
(ii) do datuma začetka uporabe Uredbe 
(ES) št. 883/2004: oseba, ki je zavarovana 
v smislu člena 1(c) Uredbe (EGS) št. 
883/2004;

Or. es

Obrazložitev

Uredba (ES) št. 883/2004 začne veljati 1. januarja 2009.
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Predlog spremembe 30
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 4 – točka (h)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

h) „država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja“ je država 
članica, v kateri je pacient zavarovana 
oseba;

h) „država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja“ je država 
članica, v kateri je pacient zavarovana 
oseba. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja je država 
članica stalnega prebivališča, če pacient 
zakonito prebiva v državi članici in ni 
zavarovan v nobenem evropskem sistemu 
socialne varnosti, vendar ima pravico do 
zdravstvenega varstva; 

Or. es

Obrazložitev

Predlog ne upošteva tistih primerov, v katerih imajo državljani priznano pravico do 
zdravstvenega varstva, kar nujno ne ustreza pojmu zavarovane osebe.

Predlog spremembe 31
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

1 a) „zdravstveni karton pacienta“ ali 
„zdravstvena kartoteka“, vsi dokumenti, 
ki vsebujejo podatke, mnenje ali 
informacije vseh vrst o zdravstvenem 
stanju in kliničnem napredovanju 
pacienta v celotnem postopku 
zdravljenja.“    

Or. es
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Obrazložitev

Izraz se uporablja v celotnem predlogu direktive in ga je treba opredeliti. 

Predlog spremembe 32
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Poglavje II – naslov

Besedilo Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Uporaba besede „organi“ nujno zahteva njihovo opredelitev. 

Predlog spremembe 33
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 5 – naslov

Besedilo Komisije Predlog spremembe

Pristojnosti organov države članice 
zdravljenja

Pristojnosti države članice zdravljenja

Or. es

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti s predlogom spremembe naslova Poglavja II.
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Predlog spremembe 34
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo Komisije Predlog spremembe

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

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

Or. es

Obrazložitev

Država članica zdravstvenega zavarovanja je pristojna, da poleg zdravstvenega varstva, 
katerega stroški se povrnejo (zadnji pododstavek člena 6(1), določi tudi višino povračila in 
sofinanciranje v breme osebe, ki velja v posameznem primeru.    
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Predlog spremembe 35
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 6 a (novo)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

Člen 6 a
Zdravstveno varstvo v drugi državi članici

Brez poseganja v določbe členov 8 in 9 
država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja ne zahteva 
predhodne odobritve za povrnitev stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici.

Or. es

Obrazložitev

V skladu s sodno prakso, ki ne želi omejevati svobode gibanja državljanov z uporabo 
splošnega načela, po katerem predhodna odobritev ni potrebna, ter z rezervami v primeru 
bolnišničnega zdravljenja v skladu s sodno prakso iz člena 8. 

Predlog spremembe 36
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 7

Besedilo Komisije Predlog spremembe

Člen 7 črtano
Nebolnišnična oskrba

Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja ne povrne 
stroškov za nebolnišnično oskrbo v drugi 
državi članici, za katero je potrebna 
predhodna odobritev, kadar so stroški 
navedene oskrbe, če se izvaja na njenem 
ozemlju, plačani iz njenega sistem socialne 
varnosti.

Or. es
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Obrazložitev

Predlog spremembe sledi predlogu, ki uvaja člen 6a.

Predlog spremembe 37
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo Komisije Predlog spremembe

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je
bolnišnična in specialistična oskrba v 
skladu z opredelitvijo v zakonodaji države 
članice zdravstvenega zavarovanja, za 
katerega velja načrtovanje, kadar zahteva
prenočitve zadevnega pacienta najmanj za 
eno noč ali uporabo visoko specializirane 
in drage medicinske infrastrukture ali 
medicinske opreme ali zahteva zdravljenje, 
ki predstavlja konkretno tveganje za 
pacienta ali prebivalce.

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta 
vsaj za eno noč;
(b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na:
– zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme, ali

zdravstveno varstvo, ki predstavlja
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.

Or. es

Obrazložitev

Opredelitev v predlogu Komisije je zastarela in ne upošteva pogojev, v katerih se sedaj izvaja 
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bolnišnična in specialistična oskrba.    

Predlog spremembe 38
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo Komisije Predlog spremembe

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

črtano

Or. es

Obrazložitev

Predlog direktive posega v pristojnosti na področju organizacije zdravstvenega varstva, ki se 
uporabljajo samo za države članice v skladu s členom 152 Pogodbe ES, kar pomeni 
odstopanje od načela subsidiarnosti.   

Predlog spremembe 39
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Besedilo Komisije Predlog spremembe

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko prevzame 
stroške specialistične oskrbe (po 
opredelitvi države članice zdravstvenega 
zavarovanja), v skladu z odstavkom 1, ki 
je bila opravljena v drugi državi članici, od 
datuma, ko je bila pridobljena predhodna 
odobritev.     

(a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
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članice, in 
(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
(i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali 
(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata 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.

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 40
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo Komisije Predlog spremembe

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 4. Zavrnitev predhodne odobritve je 
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na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

omejena na tisto, kar je nujno in 
sorazmerno ter ne predstavlja sredstva za 
samovoljno diskriminacijo.

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je uskladitev s prejšnjim predlogom.  Glede na to, da se 
predlaga črtanje odstavka 2, bo ta odstavek novi odstavek 3.

Predlog spremembe 41
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo Komisije Predlog spremembe

5. Država članica javnosti omogoči dostop 
do vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 3.

5. Država članica zdravstvenega 
zavarovanja javnosti omogoči dostop do 
seznama bolnišnic in storitev 
specialistične oskrbe in tudi vseh 
pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 2.

Or. es

Obrazložitev

Predloga se prenos vsebine odstavka 5 na konec člena 8 novega odstavka, ki postane ob 
upoštevanju črtanja odstavka 2 novi odstavek 5. 
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Predlog spremembe 42
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

5 a. Za vse zahtevke za odobritev, ki jih 
vloži zavarovana oseba, da bi prejela 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
mora država članica zdravstvenega 
zavarovanja preveriti, če izpolnjujejo 
pogoje Uredbe (ES) št. 883/2004 in če jih, 
izda predhodno odobritev v skladu z 
omenjeno uredbo. 

Or. es

Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 43
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

5 b. Država članica zdravstvenega 
zavarovanja mora vnaprej pregledno 
opisati merila, ki se uporabljajo za 
zavrnitev izdaje predhodne odobritve, v 
zvezi z bistvenimi vidiki splošnega 
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pomena.       

Or. es

Obrazložitev

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 
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, 

Predlog spremembe 44
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 c (novo)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

5 c. V vsakem primeru lahko država 
članica zavrne izdajo predhodne 
odobritve, če se lahko isto zdravljenje 
izvaja na njenem ozemlju v  roku, ki je z 
medicinskega vidika utemeljen, ter ob 
upoštevanju dejanskega zdravstvenega 
stanja zadevne osebe in možnega 
napredovanja njene bolezni.  

Or. es

Obrazložitev

Novi odstavek 5 c po črtanju odstavka 2.

Raven potrebne kakovosti in varnosti se lahko zagotovi le pod pogojem, da zdravstveni 
delavci odločijo, kateri strokovnjaki ali centri bodo zagotavljali oskrbo. Če je izbira 
prepuščena le pacientu, lahko pride do primerov prejemanja zdravstvenega varstva, ki ni 
potrebno (zlasti v primeru uporabe zasebnih zdravstvenih storitev).  
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Bistveno je zavarovati sedanji položaj, da se zagotovi, da zdravstveno varstvo ohrani značaj 
javne storitve.

Predlog spremembe 45
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Besedilo Komisije Predlog spremembe

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(3), povračilo
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici ter drugi pogoji in 
formalnosti iz člena 6(3) temeljijo na 
objektivnih, nediskriminatornih merilih, ki 
so objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. V vsakem 
primeru pa se v skladu z uredbami o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti, 
navedenimi v členu 3.1(f), zahtevek 
zavarovani osebi vedno odobri, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22.1(c) in člena 
22.2 Uredbe 1408/71.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(2), in povračilo
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici temeljijo na objektivnih, 
nediskriminatornih merilih, ki so 
objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev.

Or. es

Obrazložitev

Zaradi pravne jasnosti med direktivo in uredbo.
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Predlog spremembe 46
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo Komisije Predlog spremembe

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v rokih, ki jih države članice 
vnaprej določijo in objavijo.

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v maksimalnih rokih, ki jih 
države članice vnaprej določijo in objavijo.
Pri obravnavi zahtevkov se upošteva 
nujnost in osebne okoliščine.    

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 47
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo Komisije Predlog spremembe

3. Države članice vnaprej in na pregleden 
način določijo merila za zavrnitev 
zahtevka za predhodno odobritev 
povračila stroškov iz člena 8(3).

črtano
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Or. es

Obrazložitev

Ta odstavek je že prikazan v predlogu spremembe k členu 8 (novi odstavek 6). Predlaga se 
njegovo črtanje, ker se podvaja.

Predlog spremembe 48
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Besedilo Komisije Predlog spremembe

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, upoštevajo:

črtano

(a) specifično zdravstveno stanje, 
(b) pacientovo raven bolečine, 
(c) vrsto pacientove invalidnosti in 
(d) pacientovo zmožnost izvajanja njegove 
poklicne dejavnosti.

Or. es

Obrazložitev

Črtanje na osnovi predloga spremembe iz člena 9(2).

Predlog spremembe 49
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5

Besedilo Komisije Predlog spremembe

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno odločitev v zvezi z uporabo 
zdravstvenega varstva v drugi državi 

3. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno odločitev v zvezi z uporabo 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
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članici potreben upravni pregled in da jo je 
mogoče spodbijati v okviru sodnega 
postopka, ki vključuje zagotovitev začasnih 
ukrepov.

članici potreben upravni pregled in da jo je 
mogoče spodbijati v okviru sodnega 
postopka, ki vključuje zagotovitev začasnih 
ukrepov. Države članice omogočajo 
oblikovanje mednarodnih postopkov 
izvensodnih poravnav za spore, povezane 
s čezmejnim zdravstvenim varstvom.

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti skladnost s prejšnjimi predlogi, in sicer pri črtanju 
odstavkov 3 in 4 člena 9 postane odstavek 5 odstavek 3.

Predlaga se tudi dodatek točke izvlečka člena 12(2)(d), saj se šteje, da se ta vidik nanaša na 
pristojnost držav članic in ne na nacionalne kontaktne službe za čezmejno zdravstveno 
varstvo.    

Predlog spremembe 50
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo Komisije Predlog spremembe

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici. 

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva 
državljanov drugih držav članic ter
določila in pogoje, ki se uporabljajo, med 
drugim, v primeru škode, nastale kot 
posledica zdravstvenega varstva v državi 
članici zdravstvenega zavarovanja.

Or. es

Obrazložitev

Z obvezanostjo držav članic, da zagotovijo informacije, s katerimi razpolagajo o drugih 
državah članicah, jim ta člen nalaga čezmerno obremenitev. Poleg tega je treba informacije, 
da so koristne državljanom, stalno posodabljati, kar ne zgleda izvedljivo. Dovolj bi bilo, če bi 
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se vsaka država članica obvezala, da zagotovi informacije o zagotovljenem zdravstvenem 
varstvu na njenem ozemlju.  

Predlog spremembe 51
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo Komisije Predlog spremembe

3. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 19(2) pripravi standardno obliko za 
predhodne informacije iz odstavka 1 na 
ravni Skupnosti.

3. Države članice lahko s pomočjo 
Komisije v skladu s postopkom iz člena 
19(2) pripravi standardno obliko za 
predhodne informacije iz odstavka 1 na 
ravni Skupnosti.

Or. es

Obrazložitev

Ni sprejemljivo, da lahko Komisija določi standardno obliko na ravni  Skupnosti.  Države 
članice morajo doseči sporazum za pripravo oblike ob tem, da lahko računajo na pomoč 
Komisije.   

Predlog spremembe 52
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, jamstvih kakovosti in varnosti, 
varstvu osebnih podatkov, postopkih za 
pritožbe in pravnih sredstvih, ki so na voljo 
za zdravstveno varstvo v drugi državi
članici, ter o določilih in pogojih;

(a) državljanom drugih držav članic na 
njihovo zahtevo zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, jamstvih kakovosti in varnosti, 
varstvu osebnih podatkov, postopkih za 
pritožbe in pravnih sredstvih, ki so na voljo 
za zdravstveno varstvo v državi članici 
zdravstvenega zavarovanja, ter o določilih 
in pogojih;
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Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 53
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

b) pacientom pomaga zaščititi njihove 
pravice ter poiskati ustrezno pravno
sredstvo v primeru škode, nastale pri 
zdravstvenem varstvu v drugi državi 
članici; nacionalne kontaktne službe zlasti 
obveščajo paciente o razpoložljivih 
možnostih za reševanje kakršnih koli 
sporov, pomagajo opredeliti ustrezen 
sistem izvensodne poravnave za določen 
primer ter pacientom po potrebi pomagajo 
spremljati postopek;

(b) državljanom drugih držav članic na 
njihovo zahtevo pomaga zaščititi njihove 
pravice ter poiskati ustrezno pravno 
sredstvo v primeru škode, nastale pri 
zdravstvenem varstvu v njihovi državi 
članici zdravstvenega zavarovanja;
nacionalne kontaktne službe zlasti 
obveščajo državljane drugih držav članic 
na njihovo zahtevo o razpoložljivih 
možnostih za reševanje kakršnih koli 
sporov, pomagajo opredeliti ustrezen 
sistem izvensodne poravnave za določen 
primer ter pacientom po potrebi pomagajo 
spremljati postopek;

Or. es

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 54
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka (d)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

d) olajšujejo razvoj mednarodnega 
sistema izvensodnih poravnav za spore, do 
katerih pride pri čezmejnem zdravstvenem 
varstvu.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Predlaga se tudi črtanje te točke in nadomestitev člena 9(5)(glej prejšnji predlog spremembe), 
saj se šteje, da se ta vidik nanaša na pristojnost držav članic in ne na nacionalne kontaktne 
službe za čezmejno zdravstveno varstvo.   

Predlog spremembe 55
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

2 a. Nacionalna kontaktna služba države 
članice zdravstvenega zavarovanja 
pacientom na njihovo zahtevo zagotavlja 
podatke o nacionalnih kontaktnih službah 
drugih držav članic.     

Or. es
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 56
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 12 – odstavek 3

Besedilo Komisije Predlog spremembe

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
19(2) sprejme:

3. Države članice s pomočjo Komisije v 
skladu s postopkom iz člena 19(2) 
sprejmejo:

(a) ukrepe, potrebne za upravljanje mreže 
nacionalnih kontaktnih služb iz tega člena;

(a) ukrepe, potrebne za upravljanje mreže 
nacionalnih kontaktnih služb iz tega člena;

(b) naravo in vrsto podatkov, ki se zbirajo 
in izmenjujejo v okviru mreže;

(b) naravo in vrsto podatkov, ki se zbirajo 
in izmenjujejo v okviru mreže;

(c) smernice o informacijah za paciente, 
določene v odstavku 2(a) tega člena.

(c) smernice o informacijah za paciente, 
določene v odstavku 2(a) tega člena.

Or. es

Obrazložitev

Ni sprejemljivo, da lahko Komisija vodi te ukrepe.  Države članice morajo v ta namen doseči 
sporazum ob tem, da lahko računajo na pomoč Komisije.   
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Predlog spremembe 57
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo Komisije Predlog spremembe

2. Komisija za olajševanje izvajanja 
odstavka 1 sprejme:

2. Države članice s pomočjo Komisije  za 
olajševanje izvajanja odstavka 1 sprejmejo:

Or. es

Predlog spremembe 58
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

a) ukrepe, ki farmacevtu ali drugemu 
zdravstvenemu delavcu omogočajo, da 
preveri, ali je zdravniški recept 
verodostojen in ali ga je v drugi državi 
članici izdala pristojna oseba, z 
oblikovanjem predloge za zdravniške 
recepte na ravni Skupnosti in podpiranjem 
medobratovalnosti e-zdravniških receptov;

(a) ukrepe, ki farmacevtu ali drugemu 
zdravstvenemu delavcu omogočajo, da 
preveri, ali je zdravniški recept 
verodostojen in ali ga je v drugi državi 
članici izdala pristojna oseba, z 
oblikovanjem predloge za zdravniške 
recepte na ravni Skupnosti, z določitvijo 
potrebnih podatkov za zagotavljanje 
veljavnosti ter jezikovnih zahtev in 
podpiranjem medobratovalnosti e-
zdravniških receptov in zaupnosti 
podatkov pacienta;

Or. es

Obrazložitev

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 



AM\764029SL.doc 33/34 PE418.330v01-00

SL

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.

Predlog spremembe 59
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

b) ukrepe za zagotavljanje, da so 
medicinski izdelki, predpisani v eni in dani 
pacientu v drugi državi članici, pravilno 
identificirani ter da so informacije za 
paciente v zvezi z izdelkom razumljive;

(b) ukrepe za zagotavljanje, da so 
medicinski izdelki, predpisani v eni in dani 
pacientu v drugi državi članici, pravilno 
identificirani ter da so informacije za 
paciente v zvezi z izdelkom razumljive. Če 
je ime predpisanega zdravila izmišljeno ali 
ime blagovne znamke, je omenjeno tudi 
mednarodno nezaščiteno ime (INN);   

Or. es

Obrazložitev

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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Predlog spremembe 60
Manuel Medina Ortega

Predlog direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo Komisije Predlog spremembe

c a) ukrepe za utemeljevanje suma o 
morebitni zamenjavi zdravil, kot tudi 
razmer pomanjkanja in nujnosti.      

Or. es

Obrazložitev

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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