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Τροπολογία 440
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 8 διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα οργανώνουν και θα χρηματοδοτούν τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψής τους και τούτο συμπεριλαμβάνει την αρμοδιότητά τους να 
ορίσουν τι πρέπει να θεωρείται νοσοκομειακή περίθαλψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν διαθέτει αρμοδιότητες σε αυτόν τον τομέα και επομένως το άρθρο 8 
πρέπει να διαγραφεί. Δεύτερον, η πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τα συστήματα 
προηγούμενης έγκρισης που αφορούν τη νοσοκομειακή περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος 
υπερβαίνει κατά πολύ τα όρια της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πρέπει επίσης 
να απορριφθεί.

Τροπολογία 441
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νοσοκομειακή και ειδική περίθαλψη Προηγούμενη έγκριση

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία αναγνωρίζεται ότι τα συστήματα προηγούμενης έγκρισης είναι 
πολύτιμα για τους ασθενείς από την άποψη ότι τους παρέχουν σαφήνεια σε θέματα όπως για 
ποια επιστροφή θα είναι επιλέξιμοι και ποιες δαπάνες πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι, ποιοι θα 



PE418.342v01-00 4/90 AM\764106EL.doc

EL

είναι οι διακανονισμοί όσον αφορά οιαδήποτε περίθαλψη χρειαστεί στην συνέχεια και τι θα 
συμβεί εάν υπάρξει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη. Αυτοί οι προβληματισμοί ισχύουν επίσης για 
την περίθαλψη που παρέχεται στα νοσοκομεία και σε άλλα ιδρύματα, όπως και τα ζητήματα που 
αφορούν την ανάγκη προγραμματισμού των υπηρεσιών και διαχείρισης των οικονομικών 
πόρων για όσους διαχειρίζονται τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 442
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νοσοκομειακή και ειδική περίθαλψη Υγειονομική περίθαλψη

Or. pl

Τροπολογία 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή και ειδική περίθαλψη 
νοούνται εκείνες οι αγωγές που, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία του κράτους μέλους 
ασφάλισης, αποτελούν αντικείμενο ενός 
σχεδιασμού στο βαθμό που συνεπάγονται 
μια διανυκτέρευση του ασθενούς 
τουλάχιστον για μία νύχτα ή απαιτούν τη 
χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή 
ιατρικού εξοπλισμού ή συνεπάγονται 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

α) υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία 
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διανυκτέρευση του ασθενούς·
β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται: 
- στην υγειονομική περίθαλψη για 
την οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή 
- στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.
2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.
3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης υποβάλλει 
σε προηγούμενη έγκριση την πληρωμή ή 
την επιστροφή των εξόδων 
νοσοκομειακής ή ειδικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, 
όπως αυτές καθορίζονται από το κράτος 
μέλος ασφάλισης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και 
β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:
i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή 
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ii) το σχεδιασμό και τον 
εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο 
νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται 
η πλεονάζουσα προσφορά στα 
νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της 
προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης 
και η σπατάλη λογιστικών και 
οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους.
4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ 
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Η άρνηση μιας προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά και δεν πρέπει να 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

4α. Το σύμφωνα με την παράγραφο 1 
υποβληθέν αίτημα μπορεί να μην εγκριθεί 
εάν κριθεί ότι η μετακίνηση του 
ενδιαφερόμενου θέτει σε κίνδυνο την 
κατάσταση της υγείας του ή την παροχή 
ιατρικής περίθαλψης.

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί 
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 3.

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί 
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αρχική πρόταση αναγνώριζε τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά την ανάγκη κάλυψης των δαπανών της περίθαλψης από τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης, δεν φαίνεται πρόσφορο όπως ο κατάλογος της νοσοκομειακής περίθαλψης 
καθορισθεί από τη διαδικασία επιτροπολογίας, καθόσον μάλιστα αυτό εμπίπτει αυστηρά στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας. Ωστόσο πρέπει να 
καθοριστούν κοινά κριτήρια. Εξάλλου, φαίνεται προτιμότερο για τους ασθενείς να είναι το 
κράτος μέλος της ασφάλισης αυτό που θα καθορίσει σε ποιο νομοθετικό κείμενο μπορεί να 
υπαχθεί.
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Τροπολογία 444
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Η περίθαλψη εσωτερικών ασθενών και 
η περίθαλψη που εξισούται με αυτή 
καλύπτονται από τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 1408/71 και οι 
διατάξεις του άρθρου 6 δεν εφαρμόζονται 
σε αυτές. Τα κράτη μέλη καθορίζουν την 
περίθαλψη εσωτερικών ασθενών για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας.

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς·

Τα κράτη μέλη εκπονούν κατάλογο 
θεραπειών που απαιτούν τη χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή 
θεραπειών που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό 
και εξισούνται συνεπώς με την περίθαλψη 
εσωτερικών ασθενών.

β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται:
- στην υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή ή
- στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan. 
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
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dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.

Τροπολογία 445
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται η 
προγραμματισμένη εξειδικευμένη 
περίθαλψη που απαιτεί προηγμένη 
ιατρική και τεχνική ικανότητα.
Επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών να αποφασίσουν τι 
συνιστά εξειδικευμένη περίθαλψη.

(α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς·

(β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και για 
την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο κατάλογος 
αυτός περιορίζεται:

- στην υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή ή

- στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να μην βασίζεται ο ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης στο κατά πόσο 
πραγματοποιείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του ασθενούς στο νοσοκομείο διότι ένας 
τέτοιος ορισμός θα ήταν παραπλανητικός. Αντί αυτού, ο ορισμός θα πρέπει να εξαρτάται από 
το κατά πόσο απαιτείται προηγμένη ιατρική και τεχνική ικανότητα.

Τροπολογία 446
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

(α) υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς·
(β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται:
στην υγειονομική περίθαλψη για την οποία
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού· ή

- η υγειονομική περίθαλψη η οποία είναι 
εξαιρετικά εξειδικευμένη και για την 
οποία απαιτείται χρήση δαπανηρής 
ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού, 
ή

- στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

- στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της διανυκτέρευσης είναι ξεπερασμένο και μπορεί να εμποδίσει την εξέλιξη στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το κριτήριο αυτό είναι επίσης αυθαίρετο δεδομένου ότι 
υπάρχουν διαφορές ανάμεσα και μέσα στα κράτη μέλη, ως προς το ποια θεραπεία απαιτεί τη 
διανυκτέρευση του ασθενούς στο νοσοκομείο. Είναι επίσης δύσκολο να εφαρμοστεί. Ο ορισμός 
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της νοσοκομειακής περίθαλψης θα πρέπει αντίθετα να βασίζεται στην εξαιρετικά εξειδικευμένη 
και δαπανηρή φύση της, ανεξάρτητα από το αν οι ασθενείς πρέπει να διανυκτερεύσουν.

Τροπολογία 447
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή και ειδική περίθαλψη 
νοείται η υγειονομική περίθαλψη, η οποία 
αποτελεί αντικείμενο αντίστοιχου 
σχεδιασμού της περίθαλψης και των 
αναγκών στο εν λόγω κράτος μέλος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε 
κράτους μέλους ασφάλισης που αφορούν 
τη διασφάλιση αποτελεσματικής, 
οικονομικής και ευρείας υγειονομικής 
περίθαλψης. Εκτός από τις θεραπείες για 
τις οποίες απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς ή χρήση 
πολύ εξειδικευμένης και δαπανηρής 
ιατρικής υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού 
ή οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό, 
τούτο περιλαμβάνει επίσης την 
υγειονομική περίθαλψη, η οποία, 
σύμφωνα με τις προσεγγίσεις του 
εκάστοτε κράτους μέλους ασφάλισης 
όσον αφορά την περίθαλψη, προϋποθέτει 
για άλλους λόγους σχεδιασμό της 
υποδομής. 

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς·

β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
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κατάλογος αυτός περιορίζεται:
- στην υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού  ή
η υγειονομική περίθαλψη με θεραπείες 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για 
τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός της νοσοκομειακής και ειδικής περίθαλψης είναι υπερβολικά 
περιορισμένος. Στη Γερμανία δεν θα κάλυπτε ούτε την περίθαλψη που παρέχεται εν μέρει στο 
νοσοκομείο ούτε την περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία ούτε την περίθαλψη ασθενών με ψυχικά 
νοσήματα σε ημερήσιες κλινικές. Η αρμοδιότητα διατύπωσης του ορισμού της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που χρήζει σχεδιασμού εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη και 
εξειδικευμένη περίθαλψη νοείται, 
σύμφωνα με τον ορισμό στη νομοθεσία 
του κράτους μέλους ασφάλισης, η 
υγειονομική περίθαλψη που υπόκειται σε 
προγραμματισμό, εφόσον συνεπάγεται 
τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του 
ασθενούς ή για την οποία απαιτείται 
χρήση εξαιρετικά εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού, ή συνεπάγεται θεραπείες που 
παρουσιάζουν συγκεκριμένο κίνδυνο για 
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τον ασθενή ή τον πληθυσμό.
a) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία
απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς·

β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται:
- για υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού· o
- η υγειονομική περίθαλψη με θεραπείες 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για 
τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που παρέχεται στην πρόταση της Επιτροπής είναι απηρχαιωμένος και δεν λαμβάνει 
υπόψη τις πραγματικές συνθήκες με τις οποίες παρέχεται σήμερα η νοσοκομειακή και 
ειδικευμένη περίθαλψη.

Τροπολογία 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

(α) υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς·

(α) υγειονομική περίθαλψη η οποία είναι 
εξαιρετικά εξειδικευμένη και για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού,
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(β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται: 

(β) υγειονομική περίθαλψη με θεραπείες 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για 
τον ασθενή ή τον πληθυσμό, ή

- στην υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή ή 

γ) άλλοι τύποι περίθαλψης για τους 
οποίους ενδείκνυται, λόγω της φύσης της 
ασθένειας, να παρέχονται σε νοσοκομείο.

- στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό. 

Or. da

Τροπολογία 450
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται η 
υγειονομική περίθαλψη, όπως ορίζεται σε 
κατάλογο από το κράτος μέλος 
ασφάλισης, ο οποίος περιορίζεται στους 
εξής τομείς:

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς·

α) υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς· ή

β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο
κατάλογος αυτός περιορίζεται: 

β) υγειονομική περίθαλψη η οποία είναι 
εξαιρετικά εξειδικευμένη και για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού· ή

- στην υγειονομική περίθαλψη για 
την οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 

βα) υγειονομική περίθαλψη με θεραπείες 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για 
τον ασθενή ή τον πληθυσμό.
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υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή 
- στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές στα δικαιώματα και τις κλινικές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών 
συνεπάγονται ότι, στην ουσία, η ύπαρξη ενιαίου καταλόγου των θεραπειών για τις οποίες 
ενδέχεται να απαιτηθεί προηγούμενη έγκριση μόνο σύγχυση θα προκαλούσε στους ασθενείς.  Οι 
ασθενείς θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύονται κατάλογο, στον οποίο παρατίθενται οι 
θεραπείες για τις οποίες το σύστημα της χώρας καταγωγής απαιτεί προηγούμενη έγκριση.

Τροπολογία 451
Colm Burke

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

. Για τους σκοπούς της επιστροφής 
των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής 
των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ο 
ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης
περιορίζεται στα εξής:

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς·

- υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς ή 
υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού·
 ή

β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται: 

- υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

- - στην υγειονομική περίθαλψη για 
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την οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή 
- η υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία επιδιώκεται συμπλήρωση της αρχικής ιδέας του εισηγητή με ορισμό 
της νοσοκομειακής περίθαλψης που να τυγχάνει καθολικής αποδοχής ως τυποποιημένος 
ορισμός στην θεωρία διαχείρισης της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 452
Niels Busk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

(α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς·

(α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς·

(β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται:

(β) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
δεν απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς αλλά για την 
οποία: 

στην υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού· ή 

- απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης 
και δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή 
ιατρικού εξοπλισμού ή 

- στην υγειονομική περίθαλψη με
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό. 

απαιτούνται θεραπείες που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον 
πληθυσμό.
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Or. da

Τροπολογία 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται: 

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, η
νοσοκομειακή και εξειδικευμένη 
περίθαλψη περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς· 

α) υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς·

β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται:

β) υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού ή υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

- στην υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού· ή

βα) υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται σχεδιασμός προκειμένου να 
διατηρείται η καθολική πρόσβαση, να 
παραμένει προσιτό το κόστος και να 
υπάρχει ισότητα όσον αφορά την εδαφική 
δυνατότητα πρόσβασης, να ελέγχεται το 
κόστος και να προλαμβάνεται κάθε 
σημαντική σπατάλη οικονομικών, 
τεχνικών, και ανθρωπίνων πόρων. 

- στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

(ββ) υγειονομική περίθαλψη για ασθενείς 
που υποφέρουν από χρόνιες ασθένειες και 
έχουν ανάγκη από θεραπεία ή/ και 
φάρμακα που δεν χορηγούνται μέσω των 
κοινών διαύλων διανομής και δεν 
μπορούν να ληφθούν από τον ίδιο ασθενή 
αλλά απαιτείται η χορήγησή τους από 
νοσοκομειακό ή ειδικευμένο προσωπικό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για λόγους συνοχής με τον τίτλο του παρόντος άρθρου, μέσω της παρούσας τροπολογίας 
συμπεριλαμβάνεται η εξειδικευμένη περίθαλψη.

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΚ, η έννοια της νοσοκομειακής περίθαλψης είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την ανάγκη σχεδιασμού.

Τροπολογία 454
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - στοιχείο (-α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) κάθε υγειονομική περίθαλψη 
ασθενούς που ευρίσκεται σε κρίσιμη 
κατάσταση ή αντιμετωπίζει ιατρικώς 
επιβεβαιωμένο ενδεχόμενο ανηκέστου 
βλάβης της υγείας του. 

Or. pl

Τροπολογία 455
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς·

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς ή εξομοιούμενη περίθαλψη 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης που παρέχει η Επιτροπή δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στην πράξη, όπως οι χειρουργικές επεμβάσεις 
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στα εξωτερικά ιατρεία.  Προκειμένου να αντικατοπτριστεί αυτή η πραγματικότητα, ο ορισμός 
της νοσοκομειακής περίθαλψης πρέπει να στηρίζεται στους ορισμούς των κρατών μελών 
ασφάλισης. 

Τροπολογία 456
Bill Newton Dunn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι διαγνωστικές εξετάσεις, οι 
αξονικές τομογραφίες και οι 
ακτινολογικές εξετάσεις που 
διενεργούνται συνήθως σε συνδυασμό με 
εξωνοσοκομειακή ιατρική επίσκεψη 
θεωρούνται ως μη νοσοκομειακή 
περίθαλψη σε περίπτωση που η λήψη 
προηγούμενης έγκρισης σημαίνει ότι ο 
ασθενής είναι υποχρεωμένος να 
πραγματοποιήσει νέα διασυνοριακή 
επίσκεψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ασθενής δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες διαγνωστικές εξετάσεις θα 
ορίσει ο επαγγελματίας υγείας. Η υφιστάμενη διατύπωση αναγκάζει ουσιαστικά τον ασθενή είτε 
να ζητήσει προηγούμενη έγκριση τόσο για την παροχή ιατρικών συμβουλών όσο και για 
οποιεσδήποτε διαγνωστικές εξετάσεις είτε να πληρώσει για άλλη επίσκεψη.

Τροπολογία 457
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 

διαγράφεται
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σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

Or. de

Τροπολογία 458
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 8(1).

Τροπολογία 459
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 

διαγράφεται
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σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 8, παράγραφος 1. Οι 
διαφορές στα δικαιώματα και τις κλινικές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών συνεπάγονται 
ότι, στην ουσία, η ύπαρξη ενιαίου καταλόγου των θεραπειών για τις οποίες ενδέχεται να 
απαιτηθεί προηγούμενη έγκριση μόνο σύγχυση θα προκαλούσε στους ασθενείς.  Οι ασθενείς θα 
πρέπει να είναι σε θέση να συμβουλεύονται κατάλογο, όπου παρατίθενται οι θεραπείες για τις 
οποίες το σύστημα της χώρας καταγωγής απαιτεί προηγούμενη έγκριση.

Τροπολογία 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται 
και μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά 
από την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που 
έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας προσκρούει σε αρμοδιότητες που αφορούν την οργάνωση της υγειονομικής 
περίθαλψης οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ, εκχωρούνται αποκλειστικά 
στα κράτη μέλη, πράγμα που θα παραβίαζε την αρχή της επικουρικότητας. 
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Τροπολογία 461
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

2. Οι κατάλογοι καταρτίζονται και 
επικαιροποιούνται τακτικά από τα κράτη 
μέλη.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της σημασίας που έχει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές απόψεις των κρατών 
μελών κατά την κατάρτιση των καταλόγων, συνιστούμε να ανήκει το καθήκον αυτό καταρχάς 
στα κράτη μέλη και δευτερευόντως στην Επιτροπή, αλλά με τρόπο που αντανακλά την 
διαφορετικότητα των κρατών μελών και πάντα βάσει των συστάσεων των κρατών μελών.

Τροπολογία 462
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

2. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
αποφασίζει ποιος τύπος υγειονομικής 
περίθαλψης συνιστά νοσοκομειακή 
περίθαλψη σύμφωνα με τα κριτήρια της 
παραγράφου 1 και ενημερώνει σχετικά με 
την απόφαση αυτή την Επιτροπή.
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Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη εκπονούν τις δικές τους λίστες βάσει αυτών των κριτηρίων ως προς το τι 
συνιστά νοσοκομειακή περίθαλψη και ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά.  Αυτό συνάδει με 
την ευθύνη που διατηρούν τα κράτη μέλη στο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και είναι 
σαφώς πιο εύχρηστο από την αρχική πρόταση περί καταλόγου της ΕΕ.

Τροπολογία 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
ασφάλισης καταρτίζουν κατάλογο των 
θεραπειών που θεωρούνται νοσοκομειακή 
ή εξειδικευμένη περίθαλψη και τον 
κοινοποιούν στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι το κράτος μέλος της ασφάλισης είναι αρμόδιο για την επιστροφή των εξόδων της 
υγειονομικής περίθαλψης, εναπόκειται στο εν λόγω κράτος μέλος να καταρτίσει τον κατάλογο 
της νοσοκομειακής και της εξειδικευμένης περίθαλψης.
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Τροπολογία 464
Karin Jöns

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

2. Η κατάρτιση αντίστοιχων εθνικών 
καταλόγων διενεργείται από τα ίδια τα 
κράτη μέλη. Οι κατάλογοι αυτοί 
επικαιροποιούνται τακτικά.

Or. de

Τροπολογία 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3. Κατά την 
κατάρτιση του καταλόγου αυτού, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ειδική 
θέση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
που αναφέρονται στο άρθρο 15.

Or. nl
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Τροπολογία 466
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
επικαιροποιείται τακτικά από την 
Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

Or. nl

Αιτιολόγηση

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.

Τροπολογία 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δεν δύνανται να 
αρνηθούν την παροχή περίθαλψης και 
οφείλουν να καλύψουν τα πλήρη έξοδα 
περίθαλψης για οποιονδήποτε ασθενή 
αντιμετωπίζει έκτακτο περιστατικό 
υγείας στην επικράτειά τους.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αλληλεγγύης επιτάσσει να λαμβάνουν οι ασθενείς όλη την απαραίτητη περίθαλψη 
όταν ευρίσκονται σε έκτακτες καταστάσεις.

Τροπολογία 468
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφοι 3 - 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης προβλέπει 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
επιστροφή, από το σύστημά του 
κοινωνικής ασφάλισης, των εξόδων 
νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος εκτός 
κι αν:

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και

α) η υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί να 
παρασχεθεί στο έδαφός του με τη δέουσα 
σπουδή λόγω εξαιρετικά μεγάλης σειράς 
αναμονής· ή

β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:

(αα) Η διασυνοριακή περίθαλψη αποτελεί 
τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο 
παροχής υπηρεσιών υγείας στον τοπικό 
πληθυσμό, ιδίως σε παραμεθόριες 
περιοχές· ή

(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή

(αβ) το περιστατικό απαιτεί θεραπεία 
σπάνιας νόσου· ή

(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό 
τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς 
νοσοκομειακής περίθαλψης και η 
σπατάλη λογιστικών και οικονομικών 
πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και 

(αγ) Η περίθαλψη βασίζεται σε συμβάσεις 
μεταξύ ασφαλιστικών φορέων και 
φορέων περίθαλψης στο εξωτερικό.
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ανοικτών για όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη 
διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους.
4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ 
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.
5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί 
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 3.

5. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν εκτελεστικές 
διατάξεις οι οποίες αναπτύσσουν 
διεξοδικά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 3, σημεία (αβ) και (αγ) και τις 
γνωστοποιούν στην Επιτροπή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η προηγούμενη έγκριση πρέπει να είναι ο κανόνας. Εντούτοις, η διασυνοριακή περίθαλψη θα 
πρέπει να είναι κάτι το αυτονόητο που μπορεί να οργανωθεί χωρίς δυσκολία σε περιπτώσεις 
εξαιρετικά μακράς λίστας αναμονής (περιττή καθυστέρηση), ασθενών στις παραμεθόριες, 
ασθενών με πολύ σπάνια νοσήματα και όποτε υπάρχει σύμβαση παροχής περίθαλψης.

Τροπολογία 469
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3.  Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
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κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και
β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:
(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή
(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό 
τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς 
νοσοκομειακής περίθαλψης και η 
σπατάλη λογιστικών και οικονομικών 
πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και 
ανοικτών για όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη 
διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 8(1).

Τροπολογία 470
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί 
να προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
εξαρτά από την χορήγηση προηγούμενης 
έγκρισης την επιστροφή των εξόδων μιας 
περίθαλψης που το κράτος μέλος 
ασφάλισης έχει ορίσει ως νοσοκομειακή ή 
ειδική, σύμφωνα με την παράγραφο 1, και 
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πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: η οποία παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος.
α) αν η θεραπεία είχε 
πραγματοποιηθεί στο έδαφος του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους, τα έξοδα 
θα είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους· 
β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:
(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή  
(ii) το σχεδιασμό και τον 
εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο 
νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται 
η πλεονάζουσα προσφορά στα 
νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της 
προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης 
και η σπατάλη λογιστικών και 
οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πρόταση οδηγίας, η περίθαλψη σε νοσοκομείο του εξωτερικού θα μπορούσε να 
εξαρτηθεί από την χορήγηση προηγούμενης έγκρισης εάν αποδειχθεί λεπτομερώς ότι, σε 
αντίθετη περίπτωση, θα επηρεαστεί αρνητικά το εγχώριο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.   
Ωστόσο, ακόμα και χωρίς τέτοια απόδειξη πρέπει να εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των 
κρατών μελών να αποφασίζουν σε ποιους τομείς περίθαλψης κρίνουν αναγκαίο σχεδιασμό των 
αναγκών και με ποιο τρόπο τον εξασφαλίζουν. 
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Τροπολογία 471
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης έχει τη 
δυνατότητα να προβλέπει γενικό σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή, 
από το σύστημά του κοινωνικής 
ασφάλισης, των εξόδων νοσοκομειακής 
και εξειδικευμένης περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος.

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και
β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:
(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή 
(ii) το σχεδιασμό και τον 
εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο 
νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται 
η πλεονάζουσα προσφορά στα 
νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της 
προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης 
και η σπατάλη λογιστικών και 
οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

The provision on prior authorisation (paragraph 3) goes beyond the Commission’s 
competence as referred to in Article 152 EC Treaty. At present, patient mobility across 
Member States accounts for only a tiny proportion of all patients in the healthcare system. 
Under the directive however, one would expect patient mobility to increase, especially in 
border regions and for certain types of treatment such as elective surgery

A general system of prior authorisation for hospital treatment should be set up giving 
Member States the possibility to control and plan their entire healthcare systems. Member 
States of treatment would thus be more likely to receive payment for the services they 
provided, since patients would have received prior authorisation for the treatment from the 
Member State of affiliation.

Τροπολογία 472
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης και 
άλλης εξειδικευμένης περίθαλψης όπως 
καθορίζεται από έκαστο μεμονωμένο 
κράτος μέλος.

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και
β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:
(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή
(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό 
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τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς 
νοσοκομειακής περίθαλψης και η 
σπατάλη λογιστικών και οικονομικών 
πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και 
ανοικτών για όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη 
διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία αναγνωρίζεται ότι τα συστήματα προηγούμενης έγκρισης είναι 
πολύτιμα για τους ασθενείς από την άποψη ότι τους παρέχουν σαφήνεια σε θέματα όπως για 
ποια επιστροφή θα είναι επιλέξιμοι και ποιες δαπάνες πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι, οι 
διακανονισμοί σχετικά με οποιαδήποτε περίθαλψη θα χρειαστεί στη συνέχεια και τι θα συμβεί 
εάν υπάρξει κάποια ανεπιθύμητη εξέλιξη. Τα κράτη μέλη πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν 
για τις περιστάσεις υπό τι οποίες τα συστήματα προηγούμενης έγκρισης είναι υποχρεωτικά για 
τους ασθενείς που επιθυμούν να λάβουν υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, υπό τον όρο ότι 
αυτά τα συστήματα πληρούν κριτήρια όπως διαφάνεια και αναλογικότητα, είναι απλά και τίμια 
και παρέχουν εγκαίρως απαντήσεις σε αιτήματα.

Τροπολογία 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
αναλαμβάνει τα έξοδα νοσοκομειακής 
περίθαλψης και της ειδικευμένης 
περίθαλψης (σύμφωνα με τον ορισμό του 
κράτους μέλους ασφάλισης), σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, που έχει παρασχεθεί σε 
άλλο κράτος μέλος, εφόσον έχει χορηγηθεί 
προηγούμενη έγκριση.

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
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κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και 
β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:
i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή  
ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό 
τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς 
νοσοκομειακής περίθαλψης και η 
σπατάλη λογιστικών και οικονομικών 
πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και 
ανοικτών για όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη 
διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προηγούμενη έγκριση μπορεί να θεωρείται από τους πολίτες ως περιορισμός του 
δικαιώματός τους στη διασυνοριακή κινητικότητα μολονότι στην πραγματικότητα συνιστά 
εγγύηση.

Εάν οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν ποιοι επαγγελματίες θα παρέχουν την περίθαλψη 
αντί να το πράττουν οι επαγγελματίες υγείας, δεν θα διασφαλίζεται ότι η περίθαλψη αυτή θα 
πληροί τα απαιτούμενα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας. Είναι σημαντικό να διατηρείται η 
παρούσα κατάσταση  σύμφωνα με την οποία οι επαγγελματίες υγείας αποφασίζουν ώστε να 
αποφεύγονται καταστάσεις άσκοπης υγειονομικής περίθαλψης. 
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Τροπολογία 474
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος.

(α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και
(β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:
(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή
(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό 
τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς 
νοσοκομειακής περίθαλψης και η 
σπατάλη λογιστικών και οικονομικών 
πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και 
ανοικτών για όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη 
διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις περί υγειονομικής περίθαλψης πρέπει λαμβάνονται κατεξοχήν από το κράτος 
μέλος. Αυτό πρέπει να ισχύει και για οποιεσδήποτε αποφάσεις σχετικά με σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης.

Τροπολογία 475
Niels Busk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος.

(α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και 
(β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:
(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή
(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό 
τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς 
νοσοκομειακής περίθαλψης και η 
σπατάλη λογιστικών και οικονομικών 
πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και 
ανοικτών για όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη 
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διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους. 

Or. da

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί στα ίδια τα κράτη μέλη η δυνατότητα να καθορίζουν τα κριτήρια χορήγησης 
προηγούμενης έγκρισης και τους λόγους ενδεχόμενης άρνησης χορήγησης τέτοιας προηγούμενης 
έγκρισης υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται στον ασθενή θεραπεία εντός θεμιτού από ιατρική 
άποψη χρονικού διαστήματος.

Τροπολογία 476
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 και 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
επιβάλει την χορήγηση προηγούμενης 
έγκρισης ως προϋπόθεση για την 
επιστροφή των εξόδων νοσοκομειακής 
περίθαλψης και εξειδικευμένης 
περίθαλψης, όπως ορίζονται από το 
κράτος μέλος ασφάλισης σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, που παρασχέθηκαν σε άλλο 
κράτος μέλος.   Το κράτος μέλος 
ασφάλισης πρέπει να καθορίζει εκ των 
προτέρων και με διαφανή τρόπο τα 
κριτήρια που εφαρμόζονται για την 
άρνηση χορήγησης προηγούμενης 
έγκρισης που σχετίζεται με επιτακτικούς 
λόγους δημοσίου συμφέροντος. Η άρνηση 
χορήγησης προηγούμενης έγκρισης 
μπορεί να οφείλεται στους εξής λόγους:

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και 

(i) Ο φορέας ασφάλισης ή ο ενδιάμεσος 
φορέας δεν διαθέτει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι υφίσταται ανάγκη 
υποβολής σε θεραπεία· 

β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή (ii) Ο φορέας ασφάλισης ή ο ενδιάμεσος 
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ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:

φορέας έχει ορίσει ότι ο ασθενής δεν έχει 
δικαίωμα να υποβληθεί στην εν λόγω 
θεραπεία·

(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή 

(iii) Ο φορέας ασφάλισης ή ο ενδιάμεσος 
φορέας κρίνει ότι υφίσταται κίνδυνος για 
την υγεία του ασθενή ή την γενικότερη 
δημόσια υγεία σε περίπτωση μετάβασης 
στο εξωτερικό ή ότι ισχύουν ακατάλληλες 
ρυθμίσεις για την εν λόγω θεραπεία όσον 
αφορά την μετέπειτα περίθαλψη ή την 
παρακολούθηση·

(ii) το σχεδιασμό και τον 
εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο 
νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται 
η πλεονάζουσα προσφορά στα 
νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της 
προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης 
και η σπατάλη λογιστικών και 
οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους. 

(iv) Ο φορέας ασφάλισης ή ενδιάμεσος 
φορέας διαθέτει στοιχεία που 
αποδεικνύουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών 
στον οποίο επιθυμεί να μεταβεί ο ασθενής 
είναι ένοχος αμέλειας ή παρανομίας. 

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
απορρίπτουν αιτήματα όταν οι ασθενείς 
μπορούν να υποβληθούν σε θεραπεία 
χωρίς περιττή καθυστέρηση στο κράτος 
μέλος ασφάλισης και όταν υπάρχουν 
αποδεικτικά στοιχεία για το γεγονός ότι η 
κινητικότητα των ασθενών ζημιώνει ή 
είναι πιθανό να ζημιώσει την παροχή 
ορισμένων θεραπειών είτε σε εθνικό είτε 
σε τοπικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι να παράσχει σαφήνεια όσον αφορά το πότε μπορεί να 
εφαρμοστεί η χορήγηση προηγούμενης έγκρισης σε άλλο κράτος μέλος και τους λόγους άρνησης 
χορήγησης προηγούμενης έγκρισης. 
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Τροπολογία 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
απαιτεί σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
για την επιστροφή, από το σύστημά του 
κοινωνικής ασφάλισης, των εξόδων 
νοσοκομειακής και εξειδικευμένης 
περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος:

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και
β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:
(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του εν 
λόγω κράτους μέλους· και/ή

α) για να προστατεύσει την οικονομική 
ισορροπία του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης του εν λόγω κράτους μέλους· 
και/ή

(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό
τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς 
νοσοκομειακής περίθαλψης και η 
σπατάλη λογιστικών και οικονομικών 
πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και 
ανοικτών για όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη 
διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους.

β) για να προστατεύσει το σχεδιασμό και 
τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στον  
τομέα υγειονομικής περίθαλψης, 
προκειμένου να διατηρείται η καθολική 
πρόσβαση, να παραμένει προσιτό το 
κόστος και να υπάρχει ισότητα όσον 
αφορά την εδαφική δυνατότητα 
πρόσβασης, να ελέγχεται το κόστος και 
να προλαμβάνεται κάθε σημαντική 
σπατάλη οικονομικών, τεχνικών, και 
ανθρωπίνων πόρων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ένα σύστημα χορήγησης προηγούμενης έγκρισης για τον 
σκοπό της εγγύησης στους ασθενείς οικονομικής κάλυψης της θεραπείας που λαμβάνεται σε 
άλλο κράτος μέλος, είναι δυνατό να ισχύει πάντα, ανεξαρτήτως του είδους της θεραπείας που 
παρέχεται.  Ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για τον σκοπό αυτό αναφέρεται στους 
κανονισμούς 1408/71 και 883/2004. Επομένως, η διατύπωση 'προβλέπει ένα σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης ' είναι παραπλανητική. Η παρούσα τροπολογία αντιγράφει τη 
διατύπωση που χρησιμοποιείται στη νομολογία του ΔΕΚ.  

Τροπολογία 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των 
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα γενικό σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή, 
από το σύστημά του κοινωνικής 
ασφάλισης, των εξόδων νοσοκομειακής 
περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος, όταν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και 

(α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και 

(β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:

(β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει ή να υπάρξει ενδεχόμενο να 
υπονομεύσει:

(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του εν 
λόγω κράτους μέλους· και/ή 

(i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του εν 
λόγω κράτους μέλους· και/ή 

(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό 
τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών και 

(ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό 
τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών και 
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οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή 
τη διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους.

οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή 
τη διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους. 

Or. da

Τροπολογία 479
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) Εφόσον κρίνεται σκόπιμο 
προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω 
εξάπλωση πολυανθεκτικών βακτηριδίων. 

Or. sv

Τροπολογία 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Καμία διάταξη της παρούσας οδηγίας 
δεν απαιτεί από τους παρόχους και/ή τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης να 
δέχονται για προγραμματισμένη θεραπεία 
ή να δίνουν προτεραιότητα σε ασθενείς 
από άλλα κράτη μέλη σε βάρος άλλων 
ασθενών με παρόμοιες ανάγκες υγείας, 
π.χ. με την αύξηση της περιόδου 
αναμονής για θεραπεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό από μεμονωμένους ασθενείς ενδέχεται να 
επηρεάσει τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης όχι μόνο στο κράτος μέλος ασφάλισης, αλλά και στο κράτος μέλος 
στο οποίο παρέχεται η θεραπεία, όπου πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν 
μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εισροή ασθενών από άλλα κράτη μέλη δεν θα αποβεί 
επιζήμια για άλλους ασθενείς. 

Τροπολογία 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Προηγούμενη έγκριση χορηγείται 
οπωσδήποτε όταν ο ασθενής χρειάζεται 
θεραπεία που συνήθως προβλέπεται από 
το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του 
κράτους μέλους ασφάλισης και η 
θεραπεία αυτή δεν είναι δυνατό να 
παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης 
εντός προθεσμίας αποδεκτής από ιατρική 
άποψη, όπως ορίζεται στους κανονισμούς 
1408/71 και 883/2004. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθούν στο σημείο αυτό τα όρια της εμβέλειας του παρόντος άρθρου 
που απορρέουν από την εφαρμογή των κανονισμών 1408/71 και 883/2004.  

Τροπολογία 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 4. Η απαίτηση προηγούμενης έγκρισης 
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πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ 
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να  
επιτρέπει στο κράτος μέλος ασφάλισης να 
οργανώνει και να παρέχει ασφαλή και 
υψηλής ποιότητας υγειονομική 
περίθαλψη στην επικράτειά του, 
σύμφωνα με τις αρχές της καθολικής 
πρόσβασης, της αλληλεγγύης, του 
προσιτού κόστους, της ισότητας όσον 
αφορά την εδαφική δυνατότητα 
πρόσβασης και του δημοκρατικού 
ελέγχου, ενώ δεν πρέπει να αποτελεί μέσο 
αυθαίρετων διακρίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι ένα σύστημα χορήγησης προηγούμενης έγκρισης με τον 
σκοπό της εγγύησης στους ασθενείς οικονομικής κάλυψης της θεραπείας που λαμβάνεται σε 
άλλο κράτος μέλος, είναι δυνατό να ισχύει πάντα, ανεξαρτήτως του είδους της θεραπείας που 
παρέχεται.  Ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης για τον σκοπό αυτό αναφέρεται στους 
κανονισμούς 1408/71 και 883/2004. Επομένως, η διατύπωση 'προβλέπει ένα σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης ' είναι παραπλανητική. Η παρούσα τροπολογία αντιγράφει τη 
διατύπωση που χρησιμοποιείται στη νομολογία του ΔΕΚ.  

Τροπολογία 483
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι όροι 'αναγκαία' και 'αναλογικά' δεν είναι σαφείς από νομική άποψη και, δυνητικά, θα 
μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω υποθέσεις στο ΔΕΚ.

Τροπολογία 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

Or. da

Τροπολογία 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ 
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά, ενώ δεν πρέπει 
να αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται αυτή η τροπολογία προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή με την προηγούμενη 
τροπολογία στην παράγραφο
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Τροπολογία 486
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ 
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά και δεν πρέπει να 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Or. sv

Τροπολογία 487
Niels Busk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά και δεν πρέπει να 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Or. da

Τροπολογία 488
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 4. Το αναφερόμενο στη παράγραφο 1 
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πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

σύστημα προηγούμενης έγκρισης πρέπει 
να περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία 
και αναλογικά ώστε να αποφεύγονται 
αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν πρέπει να 
αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 8(1).

Τροπολογία 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. 4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του 
άρθρου 3, παράγραφος 2 και περιορίζεται 
στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά 
ώστε να αποφεύγονται αυτές οι 
επιπτώσεις, ενώ δεν πρέπει να αποτελεί 
μέσο αυθαίρετων διακρίσεων

Or. nl

Τροπολογία 490
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, να 
βασίζεται σε δίκαια, σαφή και διαφανή 
κριτήρια, ενώ δεν πρέπει να αποτελεί μέσο 



AM\764106EL.doc 45/90 PE418.342v01-00

EL

αυθαίρετων διακρίσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν τα κράτη μέλη επιλέξουν να καθιερώσουν το σύστημα προηγούμενης έγκρισης, το σύστημα 
αυτό πρέπει να βασίζεται σε δίκαια, σαφή και διαφανή κριτήρια. Το σύστημα που θα προκύψει 
πρέπει να είναι λειτουργικό και ταχύ και δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητα 
παρατεταμένο χρόνο αναμονής για τους ασθενείς (περιττή καθυστέρηση).  

Τροπολογία 491
Bill Newton Dunn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων. Κεντρική ιδέα της παρούσας 
οδηγίας είναι η προαγωγή του 
δικαιώματος των ασθενών να επιλέγουν 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Η 
απαίτηση προηγούμενης έγκρισης είναι η 
εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Οι ασθενείς 
που εξετάζουν το ενδεχόμενο να λάβουν 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα 
πρέπει να ενημερώνουν τον εθνικό τους 
φορέα υγειονομικής περίθαλψης, σε 
περίπτωση που ισχύουν περιορισμοί. 
Μεμονωμένες περιπτώσεις ή μικροί 
αριθμοί ασθενών που επιθυμούν την 
λήψη διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης είναι σχεδόν απίθανο να 
απειλήσουν την ομαλή λειτουργία του 
εθνικού συστήματος υγειονομικής 
περίθαλψης ή την χρηματοδότησή του. 
Τα κράτη μέλη πρέπει να 
δημοσιοποιήσουν τα κριτήρια απαίτησης 
προηγούμενης έγκρισης και να κάνουν 
σαφή διάκριση μεταξύ ιατρικών, 
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διοικητικών και οικονομικών 
παραγόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προηγούμενες τροπολογίες στο σχέδιο οδηγίας σχετικά με την προηγούμενη έγκριση 
αφορούσαν την παρέμβαση του κράτους μόνο σε περίπτωση που απειλούνται στρατηγικά 
συμφέροντα και όχι κατά περίπτωση. Επίσης, δεδομένου ότι η επιστροφή περιορίζεται στο 
κόστος της θεραπείας που εγκρίνει το κράτος, η συστηματική χορήγηση προηγούμενης έγκρισης 
θα αποτελούσε πρόσθετη και περιττή επιβάρυνση για τους πόρους, ενώ, επιπλέον, θα ήταν 
ενδεχομένως επιβλαβής για τους ασθενείς.  Χάριν σαφήνειας για τους ασθενείς, η παρούσα 
τροπολογία θέτει σαφές ελάχιστο πρότυπο, συμβατό με τις βασικές διασφαλίσεις για τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 492
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων ή εμπόδιο στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων ή εμπόδιο για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων. Με την επιφύλαξη των 
διαδικασιών παραπομπής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, οι ασθενείς που 
πάσχουν από σπάνιες ασθένειες θα πρέπει 
να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν πού 
θα λάβουν υγειονομική περίθαλψη χωρίς 
προηγούμενη έγκριση.

Or. en
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Τροπολογία 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί και 
χορηγηθεί προηγούμενη έγκριση, το 
κράτος μέλος ασφάλισης διασφαλίζει ότι 
ο ασθενής καλείται μόνο να 
προκαταβάλει οποιαδήποτε έξοδα θα είχε 
κληθεί να πληρώσει με αυτόν τον τρόπο, 
εάν η περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του 
δικού του κράτους μέλους ασφάλισης. Τα 
κράτη μέλη πρέπει να επιδιώκουν να 
μεταφέρουν χρήματα απ' ευθείας μεταξύ 
των χρηματοδοτών και των παρόχων της 
περίθαλψης για οιοδήποτε άλλο κόστος.

Or. en

Τροπολογία 494
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα συστήματα προηγούμενης 
έγκρισης και οποιοιδήποτε περιορισμοί 
των δικαιωμάτων των ασθενών στη 
διασυνοριακή περίθαλψη δεν πρέπει να 
έχουν γενική ισχύ αλλά να εφαρμόζονται 
κατά περίπτωση σε συγκεκριμένες 
μεθόδους θεραπείας.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί ο καθορισμός εκείνων των προηγούμενων εγκρίσεων που 
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συνάδουν με το άρθρο 8.3α και/ή το άρθρο 8.3β, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί για ποιες 
μεθόδους περίθαλψης απαιτείται προηγούμενη έγκριση. Αυτό αυξάνει τη νομική ασφάλεια και 
μειώνει τους κινδύνους παρερμηνειών. Τα κράτη μέλη ωφελούνται κυρίως από κάτι τέτοιο διότι 
αποφεύγουν πιθανές μελλοντικές νομικές διαδικασίες και μπορούν να παρέχουν σαφέστερες 
πληροφορίες στους πολίτες τους.

Τροπολογία 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί 
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 3.

5. Το οικείο κράτος μέλος ασφάλισης
δημοσιοποιεί τον κατάλογο των 
νοσοκομείων και των υπηρεσιών 
εξειδικευμένης περίθαλψης καθώς και
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 3.

Or. es

Τροπολογία 496
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί 
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 3.

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί 
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 1.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση τροπολογίας στο άρθρο 8(1).
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Τροπολογία 497
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Εάν η νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης συνδέει την 
χρηματοδότηση της υγειονομικής 
περίθαλψης με την χρήση εκ μέρους του 
ασφαλισμένου ασθενούς των υποδομών 
του δημοσίου φορέα υγειονομικής 
περίθαλψης, τότε το κράτος μέλους 
ασφάλισης υποχρεούται να καλύψει μόνο 
τα έξοδα της παρασχεθείσας στο κράτος 
μέλος θεραπείας περίθαλψης την οποία 
έλαβε ο ασθενής υπό τις ίδιες συνθήκες 
που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στο 
κράτος μέλους θεραπείας.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Ασφαλισμένοι που κάνουν χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλα κράτη μέλη ενδέχεται να 
ζητήσουν επιστροφή εξόδων από το κράτος μέλος ασφάλισης για περίθαλψη που προσφέρθηκε 
από ιδιωτικό φορέα του κράτους μέλους θεραπείας έστω κι αν δεν εδικαιούντο να ζητήσουν 
επιστροφή για παρόμοια θεραπεία στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Τροπολογία 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Στα κράτη μέλη με ένα καθολικό 
σύστημα δημόσιας υγείας, η ελευθερία 
επιλογής των ασθενών που επιθυμούν να 
καταφύγουν στο συγκεκριμένο σύστημα 
υγείας συμμορφώνεται με το κανονιστικό 
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και διαδικαστικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους θεραπείας, δεδομένου ότι είναι 
αναγκαίο να εξασφαλίζεται η απουσία 
θετικών διακρίσεων υπέρ των ασθενών 
από άλλες χώρες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα δικαιώματα και το νομικό πλαίσιο για όλους τους ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία εντός 
της ίδιας χώρας.  

Τροπολογία 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Όσον αφορά κάθε αίτηση για 
χορήγηση έγκρισης που υποβάλλει 
ασφαλισμένος για να του παρασχεθεί 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος, το κράτος μέλος ασφάλισης πρέπει 
να επιβεβαιώνει εάν τηρούνται οι όροι 
που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 και, εάν τούτο συμβαίνει, 
χορηγεί την προηγούμενη έγκριση 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Νέα παράγραφος 5 σε συμφωνία με την τροπολογία που διαγράφεται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου αυτού. Η πρόταση Οδηγίας αντιτίθεται στον ισχύοντα κανονισμό για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. Με την επικάλυψη διατάξεων της Οδηγίας και των 
κανονισμών, επιτρέπεται η λειτουργία δύο παράλληλων συστημάτων διασυνοριακής 
περίθαλψης, γεγονός που θα άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο επιλογής του ενός ή του άλλου 
συστήματος από τους ασθενείς. Με τον τρόπο αυτό η πρόταση θα προκαλούσε νομική 
ανασφάλεια.
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Τροπολογία 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 β. Το κράτος μέλος ασφάλισης πρέπει 
να καθορίζει εκ των προτέρων και με 
διαφανή τρόπο τα κριτήρια που 
εφαρμόζονται για την άρνηση παροχής 
προηγούμενης έγκρισης, βάσει ουσιωδών 
εκτιμήσεων γενικού ενδιαφέροντος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση Οδηγίας μπορεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ανισότητες μεταξύ των 
ασθενών. Ορισμένα κράτη μέλη οργανώνουν τις υγειονομικές υπηρεσίες τους κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην αναγνωρίζεται το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
προγραμματίζεται εκτός του πλαισίου αυτού. Η καθιέρωση του δικαιώματος αυτού για 
μειονότητα ασθενών θα δημιουργούσε ανισότητες στη μεγάλη πλειονότητα των ασθενών.  Η 
επέκταση του δικαιώματος αυτού σε όλους τους ασθενείς θα απαιτούσε την αναδιοργάνωση του 
υγειονομικού συστήματος των κρατών μελών σε βάσεις πολύ διαφορετικές από εκείνες στις 
οποίες λειτουργεί μέχρι σήμερα.   Αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 γ. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
μπορεί να αρνείται να χορηγήσει 
προηγούμενη έγκριση εάν η ίδια θεραπεία 
μπορεί να παρέχεται στην επικράτειά του, 
εντός χρονοδιαγράμματος που 
δικαιολογείται από ιατρική άποψη, 
λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 
κατάσταση της υγείας του εν λόγω 
ατόμου και την πιθανή εξέλιξη της 
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ασθένειάς του.

Or. es

Αιτιολόγηση

Νέα παράγραφος 7, σε συμφωνία με τη διαγραφή της παραγράφου 2.  Προτείνεται να 
αναλαμβάνουν οι εθνικές υγειονομικές αρχές την αρμοδιότητα (μέσω προηγούμενης έγκρισης) 
να διασφαλίζουν ότι θα παρέχεται στους πολίτες υγειονομική περίθαλψη από επαγγελματίες 
υγείας και σε κέντρα με επαρκή επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας. Είναι σημαντικό να 
διατηρείται η κατάσταση κατά την οποία οι επαγγελματίες υγείας του δημόσιου τομέα είναι 
εκείνοι που αποφασίζουν όσον αφορά την ανάγκη παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε 
ασθενείς σε άλλα κράτη μέλη ούτως ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις άσκοπης υγειονομικής 
περίθαλψης. 

Τροπολογία 502
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
δεν  εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
σοβαρών και έκτακτων περιστατικών που 
πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα. 
Επιπλέον, εξαιρείται από την υποχρέωση 
προηγούμενης έγκρισης η μεταφορά από 
ένα νοσοκομείο σε άλλο νοσοκομείο 
άλλου κράτους μέλους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στα έκτακτα περιστατικά δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η προηγούμενη έγκριση. Τα έκτακτα 
περιστατικά πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, διότι στις περιπτώσεις αυτές δεν είναι 
δυνατόν να δοθεί προηγούμενη έγκριση.  Ούτε μπορούν οι ασθενείς που νοσηλεύονται σε 
νοσοκομείο να περιμένουν να έλθει η ειδοποίηση για την κάλυψη των εξόδων.
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Τροπολογία 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το κράτος μέλος θεραπείας μπορεί να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να 
αντιμετωπίσει την εισροή ασθενών και να 
την εμποδίσει να υπονομεύσει ή να 
υπάρξει ενδεχόμενο να υπονομεύσει  το 
σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό που 
εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό τομέα 
για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς 
νοσοκομειακής περίθαλψης και η 
σπατάλη λογιστικών και οικονομικών 
πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και 
ανοικτών για όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη 
διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφος του 
οικείου κράτους μέλους. 
Το κράτος μέλος θεραπείας δεν προβαίνει 
σε διακρίσεις με βάση την εθνικότητα και 
εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που μειώνουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία περιορίζονται 
σε ό,τι είναι αναγκαίο και αναλογικό. 
Το κράτος μέλος θεραπείας κοινοποιεί τα 
μέτρα στην Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας ορίζονται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών θεραπείας σε 
περίπτωση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ελέγχου 
των εισροών ασθενών από το κράτος μέλος ασφάλισης καλύπτεται σε άλλο σημείο (στο άρθρο 
8), στην παρούσα οδηγία εξακολουθούν να μην θίγονται οι δυνατότητες των κρατών μελών 
θεραπείας να ελέγχουν μεγάλες εισροές ασθενών που ενδέχεται να επηρεάσουν τα συστήματά 
τους υγειονομικής περίθαλψης και τις δυνατότητες να αντεπεξέλθουν στις ευθύνες τους στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. 
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Τροπολογία 504
Jules Maaten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι ασθενείς με σπάνιες ασθένειες δεν 
υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση γενικότερης έλλειψης γνώσεων και πραγματογνωσίας σε εθνικό επίπεδο, θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται στους ασθενείς που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες, είτε έχουν 
διαγνωσθεί είτε όχι, το δικαίωμα να επιλέγουν πού θα αγοράζουν υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης, χωρίς προηγούμενη έγκριση. Θα πρέπει επίσης να τους αναγνωρίζεται  το 
δικαίωμα καταβολής του πλήρους αντιτίμου της, συχνά δαπανηρής, περίθαλψής τους, από την 
χώρα καταγωγής στη χώρα παροχής της περίθαλψης (χωρίς υποχρέωση προκαταβολής), ακόμα 
και και ιδίως σε περίπτωση που η περίθαλψη που χρειάζονται δεν υπάρχει στη χώρα ασφάλισής
τους, γεγονός που αποτελεί συχνά τον λόγο για τον οποίο είναι αναγκασμένοι να μεταβούν στο 
εξωτερικό. 

Τροπολογία 505
Jules Maaten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Οι ασθενείς που βρίσκονται σε 
κατάλογο αναμονής για ιατρική θεραπεία 
στο κράτος μέλος ασφάλισής τους και 
χρειάζονται επειγόντως περίθαλψη δεν 
υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς που βρίσκονται σε κατάλογο αναμονής στη χώρα καταγωγής τους και χρειάζονται 
επειγόντως περίθαλψη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αναζητούν εγκαίρως θεραπεία σε 
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άλλο κράτος μέλος, χωρίς να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση Θα πρέπει επίσης να τους 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα καταβολής του πλήρους αντιτίμου της, συχνά δαπανηρής, 
περίθαλψής τους, από την χώρα καταγωγής στη χώρα παροχής της περίθαλψης (χωρίς 
υποχρέωση προκαταβολής).

Τροπολογία 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Εξειδικευμένη περίθαλψη σε νοσοκομεία 

που αποτελούν κέντρα αριστείας
1. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
παροτρύνουν τα νοσοκομεία που 
αποτελούν κέντρα αριστείας να 
συντονίσουν τις δραστηριότητές τους, 
μεταξύ άλλων για να δημιουργήσουν 
τράπεζα δεδομένων που απευθύνεται 
στους ασθενείς και παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα θεραπείας 
σε παρόμοια νοσοκομεία και 
συνεισφέρουν στην δημιουργία εκείνων 
των δικτύων που απαιτούνται για 
επαγγελματικές συνεννοήσεις, ανταλλαγή 
πληροφοριών, χρήση εκ περιτροπής 
τεχνολογικά προηγμένων συσκευών και 
ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών σχετικά 
με την θεραπεία των ασθενών.
2. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους εθνικούς 
φορείς που θα επιφορτιστούν με την 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των 
νόσων των ασθενών και την ανάγκη ή όχι 
εξειδικευμένης αγωγής καθώς και με την 
κατάρτιση καταλόγων προηγούμενης 
έγκρισης για τους σκοπούς της 
περίθαλψης σε κέντρα αριστείας 
ευρισκόμενα σε κράτος μέλος άλλο από 
το κράτος διαμονής του ασθενούς. Οι 
εθνικοί φορείς θα συνεργαστούν στενά με 
οποιαδήποτε αντίστοιχα τοπικά ή 
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περιφερειακά όργανα. Το κράτος μέλος 
στο οποίο εδρεύει το εν λόγω κέντρο θα 
διαθέσει στη συνέχεια τους απαραίτητους 
πόρους για να καλυφθούν τα έξοδα 
θεραπείας για την οποία έχει ληφθεί 
προηγούμενη έγκριση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ρυθμιστικές διατάξεις και παροτρύνσεις θα απαιτηθούν προκειμένου να γίνουν πραγματικότητα 
νοσοκομεία – κέντρα αριστείας  και για να συντονιστούν οι δράσεις τους.

Τροπολογία 507
Jules Maaten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Υπάρχει Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής που 
εξετάζει τις καταγγελίες των ασθενών 
όσον αφορά την προηγούμενη έγκριση, 
την ποιότητα της θεραπείας και τις 
πληρωμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να γίνονται αντιληπτοί σε επίπεδο ΕΕ όταν 
διατυπώνουν παράπονα σχετικά με σημαντικά ζητήματα, όπως η προηγούμενη έγκριση, η 
ποιότητα της θεραπείας και οι πληρωμές. 
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Τροπολογία 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
3, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ 
των προτέρων, και που είναι αναγκαία και 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Σε 
κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος 
λαμβάνει πάντα έγκριση βάσει των 
κανονισμών για το συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και οι όροι του 
άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 
1408/71.

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με προηγούμενη 
έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 2, η επιστροφή ή η πληρωμή 
των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
3, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ 
των προτέρων, και που είναι αναγκαία και 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. 

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
προθεσμιών και δημοσιοποιούνται εκ των 
προτέρων από τα κράτη μέλη. 

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
προθεσμιών και δημοσιοποιούνται εκ των 
προτέρων από τα κράτη μέλη. 

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν εκ των 
προτέρων με διαφάνεια τα κριτήρια 
άρνησης της προηγούμενης έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν εκ των 
προτέρων με διαφάνεια τα κριτήρια 
άρνησης της προηγούμενης έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος και 
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κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη: κατά την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

α) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση, α) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση,
β) το βαθμό πόνου του ασθενούς, β) το βαθμό πόνου του ασθενούς, 

γ) τη φύση της αναπηρίας του ασθενούς, 
και 

γ) τη φύση της αναπηρίας του ασθενούς, 
και 

δ) την ικανότητα του ασθενούς να ασκεί 
επαγγελματική δραστηριότητα.

δ) την ικανότητα του ασθενούς να ασκεί 
επαγγελματική δραστηριότητα.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση 
της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος υπόκειται σε διοικητική 
επανεξέταση και είναι δυνατό να 
αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων. 
Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η 
διάταξη περί προσωρινών/ασφαλιστικών 
μέτρων.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική ή ιατρική απόφαση σχετικά με 
τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος υπόκειται σε 
διοικητική επανεξέταση, ενδεχομένως 
βάσει ιατρικής εμπειρογνωμοσύνης, και 
είναι δυνατό να αμφισβητηθεί ενώπιον των 
δικαστηρίων. Στις αποφάσεις αυτές 
περιλαμβάνεται η διάταξη περί 
προσωρινών/ασφαλιστικών μέτρων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή της υπεροχής του κανονισμού 1408/71 αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 3. Είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η συνοχή του παρόντος άρθρου με τις τροπολογίες επί του άρθρου 
8.

Χρειάζεται λοιπόν να διευκρινιστεί επί ποίων εγγράφων μπορεί να βασιστεί η διοικητική 
επανεξέταση.

Τροπολογία 509
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές 
διαδικασίες όσον αφορά τη χρήση της 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος οι οποίες συνδέονται με τυχόν 

διαγράφεται



AM\764106EL.doc 59/90 PE418.342v01-00

EL

προηγούμενη έγκριση που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 3, η επιστροφή των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, βασίζονται σε 
αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια, που είναι γνωστά εκ των 
προτέρων, και που είναι αναγκαία και 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο.
Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος 
λαμβάνει πάντα έγκριση βάσει των 
κανονισμών για το συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και οι όροι του 
άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 
1408/71.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι το ζήτημα της απαγόρευσης της απόρριψης αιτήσεων για έγκριση ρυθμίζεται 
ικανοποιητικά από τα προαναφερθέντα άρθρα του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1408/71. Η αναλυτική 
αναφορά εδώ κρίνεται εκ περισσού και ουσιαστικά το μόνο που κάνει είναι να αυξάνει την 
αοριστία που επικρατεί όσον αφορά δύο διαφορετικές διαδικασίες έγκρισης που σκοπεύει να 
υποβάλει η Επιτροπή (ένα σχέδιο οδηγίας και κανονισμούς περί συντονισμού κοινωνικής 
ασφάλισης). Το άρθρο 3 πρέπει να καθορίζει την σχέση μεταξύ των δύο μέσων.

Τροπολογία 510
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
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έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
3, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ 
των προτέρων, και που είναι αναγκαία και 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. 
Σε κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος 
λαμβάνει πάντα έγκριση βάσει των 
κανονισμών για το συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και οι όροι του 
άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 
1408/71.

έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και άρθρο 22 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71, η κάλυψη των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ 
των προτέρων. Σε κάθε περίπτωση, ο 
ασφαλισμένος λαμβάνει πάντα έγκριση 
βάσει των κανονισμών για το συντονισμό 
της κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο στ) εάν πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και οι 
όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού 1408/71.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα οργανώνουν και θα χρηματοδοτούν τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψής τους και τούτο συμπεριλαμβάνει την αρμοδιότητά τους να 
ορίζουν συστήματα εκ των προτέρων έγκρισης για νοσοκομειακή αρωγή στο εξωτερικό 
τηρώντας τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και πάλι η πρόταση 
της Επιτροπής σχετικά με τα συστήματα εκ των προτέρων έγκρισης υπερβαίνει κατά πολύ τα 
όρια της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πρέπει επίσης να απορριφθεί.

Τροπολογία 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
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έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, βασίζονται σε αμερόληπτα 
και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι 
γνωστά εκ των προτέρων, και που είναι 
αναγκαία και ανάλογα προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο. Σε κάθε περίπτωση, 
ο ασφαλισμένος λαμβάνει πάντα έγκριση 
βάσει των κανονισμών για το συντονισμό 
της κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
στοιχείο στ) εάν πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 
οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού 1408/71.

έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8, 
παράγραφος 2, και η ανάληψη των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ 
των προτέρων, και που είναι αναγκαία και 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιδιώκει να ενισχύσει τη νομική σαφήνεια μεταξύ της Οδηγίας και του 
κανονισμού.

Τροπολογία 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 



PE418.342v01-00 62/90 AM\764106EL.doc

EL

που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
3, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ
των προτέρων, και που είναι αναγκαία και 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Σε
κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος λαμβάνει 
πάντα έγκριση βάσει των κανονισμών για 
το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο στ) εάν πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και οι 
όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού 1408/71.

που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
3, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ 
των προτέρων, και που είναι αναγκαία και 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο.
Μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 883/2004, ο 
κανόνας που ισχύει είναι ότι, σε κάθε 
περίπτωση, ο ασφαλισμένος λαμβάνει 
πάντα έγκριση βάσει των κανονισμών για 
το συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 
1 στοιχείο στ) εάν πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και οι
όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού 1408/71. Από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 
883/2004, ο κανόνας που ισχύει είναι ότι, 
εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 του 
κανονισμού (ΕΚ) αρ. 883/2004, η έγκριση 
θα χορηγείται πάντα στον ασφαλισμένο 
δυνάμει των κανονισμών για το 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο στ).

Or. nl

Τροπολογία 513
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη δύνανται να θέσουν 
περιορισμούς στην επιλογή παρόχου ή να 
εφαρμόσουν άλλα μέτρα εσωτερικού 
προγραμματισμού, όπως προϋποθέσεις, 
κριτήρια και ρυθμιστικές και διοικητικές 
διατυπώσεις όσον αφορά, λόγου χάρη, 
τους κανόνες χρήσης δημόσιων 
κονδυλίων στην υγειονομική περίθαλψη. 
Οι περιορισμοί αυτοί μπορούν να 
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εφαρμόζονται και για τη διασυνοριακή 
εξωνοσοκομειακή υγειονομική 
περίθαλψη, με την προϋπόθεση σεβασμού 
των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς 
και εφόσον οι εν λόγω περιορισμοί της 
πρόσβασης στην εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη στο εξωτερικό είναι 
αναγκαίοι, ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και δεν συνιστούν 
διακρίσεις.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η υγειονομική περίθαλψη εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, έχει 
σημασία να αναγνωρίζει η οδηγία το δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν τον τύπο και 
την μορφή περίθαλψης καθώς και το τι θα χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Οι κανόνες 
δεν πρέπει να εισαγάγουν διακρίσεις και τα κριτήρια πρέπει να είναι σαφή και γνωστά εκ των 
προτέρων.

Τροπολογία 514
Colm Burke

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
προθεσμιών και δημοσιοποιούνται εκ των 
προτέρων από τα κράτη μέλη. 

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός χρονικού ορίου που δεν 
θα έπρεπε να υπερβαίνει τις δεκαπέντε 
ημερολογιακές ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς δεν θα έπρεπε να έρχονται αντιμέτωποι με περιττές διοικητικές καθυστερήσεις κατά 
την επεξεργασία των αιτήσεών τους.  Επομένως, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι 
καθυστερήσεις αυτές θα αποφευχθούν, μέσω της θέσπισης σαφών χρονικών ορίων, τα οποία σε 
γενικές γραμμές θα πρέπει να τηρούνται. 



PE418.342v01-00 64/90 AM\764106EL.doc

EL

Τροπολογία 515
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
προθεσμιών και δημοσιοποιούνται εκ των 
προτέρων από τα κράτη μέλη.

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
εύλογων προθεσμιών και 
δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη. Ο επείγων χαρακτήρας και οι
εκάστοτε συνθήκες λαμβάνονται υπόψη 
κατά την εξέταση αυτών των αιτημάτων.

Or. en

Τροπολογία 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
προθεσμιών και δημοσιοποιούνται εκ των 
προτέρων από τα κράτη μέλη.

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
ανώτατων προθεσμιών και 
δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη. Κατά τη διεκπεραίωση 
αυτών των αιτημάτων λαμβάνεται υπόψη 
ο επείγων χαρακτήρας της υπόθεσης και 
οι ατομικές συνθήκες. 

Or. es
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διατηρείται η κατάσταση κατά την οποία οι επαγγελματίες υγείας είναι 
εκείνοι που αποφασίζουν όσον αφορά την ανάγκη παροχής υγειονομικής περίθαλψης σε 
ασθενείς σε άλλα κράτη μέλη ούτως ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις άσκοπης υγειονομικής 
περίθαλψης. Η προηγούμενη έγκριση θα μπορούσε να εκλαμβάνεται από τους πολίτες ως 
περιορισμός τους δικαιώματός τους στη διασυνοριακή κινητικότητα, μολονότι στην 
πραγματικότητα συνιστά εγγύηση για τους πολίτες που μετακινούνται, εφόσον η υγειονομική 
αρχή μπορεί να τους βοηθήσει να αποφασίσουν όσον αφορά  τις πιθανές επιλογές περίθαλψης 
τόσο στο δικό τους κράτος μέλος όσο και σε άλλα.

Τροπολογία 517
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν σε κράτος μέλος ισχύουν κανόνες 
σύμφωνα με τους οποίους η παρεχόμενη 
από ιδιωτικό φορέα που χρηματοδοτεί 
μέρος των δραστηριοτήτων του μέσω 
ιδιωτικής ασφάλισης περίθαλψη δεν 
χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους, 
τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν 
ότι αυτοί οι κανόνες θα ισχύουν και στη 
διασυνοριακή περίθαλψη προκειμένου να 
μην υπάρχουν διακρίσεις εις βάρος 
παρόχων υγειονομικής περίθαλψης που 
δραστηριοποιούνται στο κράτος μέλος 
στο οποίο εδρεύουν.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η υγειονομική περίθαλψη εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, έχει 
σημασία να αναγνωρίζει η οδηγία το δικαίωμα των κρατών μελών να επιλέγουν τον τύπο και 
την μορφή περίθαλψης καθώς και το τι θα χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους. Οι κανόνες 
δεν πρέπει να εισαγάγουν διακρίσεις και τα κριτήρια πρέπει να είναι σαφή και γνωστά εκ των 
προτέρων.
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Τροπολογία 518
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν εκ των 
προτέρων με διαφάνεια τα κριτήρια 
άρνησης της προηγούμενης έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν εκ των 
προτέρων με διαφάνεια τα κριτήρια 
άρνησης της προηγούμενης έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή αναφέρεται ήδη στην τροπολογία που προτείνεται στο άρθρο 8 (νέα 
παράγραφος 5 α). Προτείνεται η διαγραφή της ως περιττής.

Τροπολογία 520
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν εκ των 3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν εκ των 
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προτέρων με διαφάνεια τα κριτήρια 
άρνησης της προηγούμενης έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

προτέρων με διαφάνεια τα κριτήρια 
άρνησης της προηγούμενης έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 
και/ή εξαίρεσης από αυτήν.

Or. nl

Τροπολογία 521
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν εκ των 
προτέρων με διαφάνεια τα κριτήρια 
άρνησης της προηγούμενης έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν εκ των 
προτέρων με διαφάνεια τα κριτήρια 
άρνησης της προηγούμενης έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ, εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να αποφασίζουν με ποιο τρόπο θα οργανώνουν και θα χρηματοδοτούν τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψής τους και τούτο συμπεριλαμβάνει την αρμοδιότητά τους να 
ορίζουν συστήματα εκ των προτέρων έγκρισης για νοσοκομειακή αρωγή στο εξωτερικό 
τηρώντας τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Και πάλι η πρόταση 
της Επιτροπής σχετικά με τα συστήματα εκ των προτέρων έγκρισης υπερβαίνει κατά πολύ τα 
όρια της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πρέπει επίσης να απορριφθεί.

Τροπολογία 522
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε κάθε περίπτωση, η προηγούμενη 
έγκριση χορηγείται όταν η εν λόγω 
θεραπεία δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί 
στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο στο κράτος 
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μέλος ασφάλισης εντός αποδεκτού από 
ιατρική άποψη χρονικού ορίου, 
λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα 
κατάσταση της υγείας του και την πιθανή 
εξέλιξη της ασθένειάς του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή 'περιττή καθυστέρηση' θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην οδηγία, δεδομένου ότι αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της νομολογίας. Η αρχή θα πρέπει να διατυπωθεί όπως στον κανονισμό 
883/2004 (άρθρο 22.2), δηλαδή ότι προηγούμενη έγκριση πρέπει να χορηγείται όταν υπάρχει 
περιττή καθυστέρηση. Η εφαρμογή στην οδηγία των ίδιων κριτηρίων με τον κανονισμό θα 
απλοποιήσει τον συντονισμό και την εφαρμογή των δύο συστημάτων, ενώ θα αυξήσει τη νομική 
ασφάλεια. 

Τροπολογία 523
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προσφέρουν στους ασθενείς προαιρετικό 
σύστημα προηγούμενης κοινοποίησης, σε 
αντάλλαγμα της οποίας ο ασθενής θα 
λαμβάνει αποδεικτικό επί του οποίου θα 
αναγράφεται το μέγιστο επιστρεπτέο 
κόστος. Το εν λόγω αποδεικτικό θα 
προσκομίζεται στο νοσοκομείο θεραπείας 
και η επιστροφή θα γίνεται εν συνεχεία 
απευθείας από το κράτος μέλος 
ασφάλισης.

Or. en



AM\764106EL.doc 69/90 PE418.342v01-00

EL

Τροπολογία 524
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προσφέρουν στους ασθενείς προαιρετικό 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης, σε 
αντάλλαγμα της οποίας ο ασθενής θα 
λαμβάνει αποδεικτικό επί του οποίου θα 
αναγράφονται οι επιλέξιμες για επιστροφή 
εξόδων θεραπείες καθώς και το 
πραγματικό κόστος αυτών. Το 
αποδεικτικό θα υποβάλλεται στο 
νοσοκομείο που παρέχει την θεραπεία και 
η επιστροφή εξόδων θα πραγματοποιείται 
αργότερα απευθείας από το κράτος μέλος 
ασφάλισης.

Or. fi

Τροπολογία 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
διασφαλίζουν ότι οι ασθενείς που έχουν 
λάβει προηγούμενη έγκριση για χρήση 
υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό 
θα καλούνται να καταβάλλουν 
προκαταβολές ή συμπληρωματικές 
πληρωμές στα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης και/ή στους παρόχους στο 
κράτος μέλος θεραπείας, μόνο εφόσον 
τούτο απαιτείται στο ίδιο το κράτος 
μέλος ασφάλισης. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να διευκολύνουν την κινητικότητα των ασθενών στις 
περιπτώσεις στις οποίες τούτο ενδείκνυται και να διασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση στην 
υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό. Πρέπει ως εκ τούτου να αίρουν οποιουσδήποτε 
πρακτικούς φραγμούς εμποδίζουν τους ασθενείς να χρησιμοποιούν υγειονομική περίθαλψη στο 
εξωτερικό, όπως την ανάγκη  προκαταβολικών ή συμπληρωματικών πληρωμών στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης ή στους παρόχους στο κράτος μέλος θεραπείας. 

Τροπολογία 526
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προσφέρουν στους ασθενείς προαιρετικό 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης βάσει 
του οποίου το κράτος μέλος ασφάλισης 
πληρώνει απευθείας τον πάροχο 
περίθαλψης άλλου κράτους μέλους.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το αν έχουν την δυνατότητα οι ασθενείς να αναζητούν περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος δεν 
πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαρτάται από το αν έχουν οι ίδιοι την οικονομική επιφάνεια για 
να ανταποκριθούν στα έξοδα. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχει σύστημα απευθείας μεταφορών 
μεταξύ κρατών μελών και παρόχων περίθαλψης.

Τροπολογία 527
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 

διαγράφεται
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περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:
α) τη συγκεκριμένη ιατρική 
κατάσταση,
β) το βαθμό πόνου του ασθενούς,
(γ) τη φύση της αναπηρίας του 
ασθενούς, και
(δ) την ικανότητα του ασθενούς να 
ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 528
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

διαγράφεται

α) τη συγκεκριμένη ιατρική 
κατάσταση, 
β) το βαθμό πόνου του ασθενούς, 
γ) τη φύση της αναπηρίας του 
ασθενούς, και
δ) την ικανότητα του ασθενούς να 
ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα.

Or. de
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Τροπολογία 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

διαγράφεται

α) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση, 
β) το βαθμό πόνου του ασθενούς, 
γ) τη φύση της αναπηρίας του ασθενούς, 
και 
δ) την ικανότητα του ασθενούς να ασκεί 
επαγγελματική δραστηριότητα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συμφωνεί με την τροπολογία στο άρθρο 9.2.

Τροπολογία 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη, σύμφωνα με την αρχή του 
σεβασμού της σειράς προτεραιότητας και 
των αναγκών του ασθενούς, λαμβάνουν 
υπόψη:

Or. da
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποσαφηνιστεί ότι η θεμελιώδης αρχή του σεβασμού της σειράς 
προτεραιότητας και των αναγκών του ασθενούς πρέπει να εφαρμοστεί σύμφωνα με την 
τροπολογία του άρθρου 1.

Τροπολογία 531
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος και 
κατά την εξέταση των εν λόγω αιτήσεων, 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

Or. fr

Τροπολογία 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη και ορίζουν 
κριτήρια με τα οποία μετρούν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν λαμβάνουν υπόψη τους την ιατρική κατάσταση, τον βαθμό του πόνου, την φύση της 
αναπηρίας και την ικανότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, τα κράτη μέλη θα 
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πρέπει, στο βαθμό του δυνατού, να ορίζουν το χρονικό όριο βάσει κριτηρίων, εκ των προτέρων 
γνωστών στους ασθενείς.

Τροπολογία 533
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση, α) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση και 
τις κοινωνικές συνθήκες,

Or. nl

Τροπολογία 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) τον επείγοντα χαρακτήρα της 
θεραπείας,

Or. en

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι πολλές παθήσεις δεν είναι απαραίτητα οδυνηρές, ενδέχεται να απαιτήσουν 
επείγουσα θεραπεία.
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Τροπολογία 535
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 4 - στοιχείο (α α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa) η πιθανότητα του ασθενούς να λάβει 
περίθαλψη που δεν ενέχει κινδύνους στη 
χώρα διαμονής του,

Or. pl

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος οφείλει καταρχάς να εγγυηθεί την δυνατότητα περίθαλψης εντός της 
επικράτειάς του και οφείλει επίσης να παράσχει συστηματικά ενημέρωση σχετικά με τις 
αποφάσεις καθώς και τις δυνατότητες προσφυγής εναντίον αυτών.

Τροπολογία 536
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 4 - στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) επίσημη διαπίστευση του παρόχου 
υγειονομικής περίθαλψης,

Or. it

Αιτιολόγηση

Η διαπίστευση ανήκει στα καίρια σημεία που πρέπει να εξετάσουν όσοι επιθυμούν να 
επωφεληθούν περίθαλψης παρεχόμενης από εξειδικευμένους παρόχους εκτός των συνόρων της 
χώρας ασφάλισής τους.
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Τροπολογία 537
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη οφείλουν να παρέχουν επί 
τακτικής βάσης πληροφορίες σχετικά με 
τις δυνατότητες προσφυγής εναντίον των 
αποφάσεων που λαμβάνονται.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος οφείλει καταρχάς να εγγυηθεί την δυνατότητα περίθαλψης εντός της 
επικράτειάς του και οφείλει επίσης να παράσχει συστηματικά ενημέρωση σχετικά με τις 
αποφάσεις καθώς και τις δυνατότητες προσφυγής εναντίον αυτών.

Τροπολογία 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Δεδομένων των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν ορισμένα δημόσια 
συστήματα υγείας στον ακριβή 
προσδιορισμό των εξόδων για όλες τις 
υπηρεσίες και τις θεραπείες, πρέπει να 
ξεκινήσει, με την έγκριση της παρούσας 
Οδηγίας, μια περίοδος τεσσάρων ετών 
κατά την οποία θα γίνει αξιολόγηση των 
εξόδων και σύγκριση των χαρτοφυλακίων 
των υπηρεσιών, καθώς υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών.   

Or. es
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Αιτιολόγηση

Σε πολλά κράτη μέλη, στα οποία υπάρχει δωρεάν καθολική δημόσια υπηρεσία υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής φαρμάκων, τα κράτη οφείλουν να δημιουργήσουν ένα 
παράλληλο σύστημα για τη λήψη των κονδυλίων.  

Τροπολογία 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα συστήματα υποβολής αιτήσεων 
για χορήγηση προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να διατίθενται στο επίπεδο που 
είναι ενδεδειγμένο για την διοίκηση των 
υπηρεσιών υγείας του κράτους μέλους και 
πρέπει να είναι προσιτά και διαφανή για 
τους ασθενείς. Οι κανόνες για την 
υποβολή αίτησης και την άρνηση 
χορήγησης προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να είναι διαθέσιμοι πριν από την 
υποβολή αίτησης ώστε η αίτηση να 
υποβάλλεται κατά τρόπο δίκαιο και 
διαφανή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στα συστήματα υποβολής αιτήσεων 
για χορήγηση προηγούμενης έγκρισης.
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Τροπολογία 540
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση 
της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος υπόκειται σε διοικητική 
επανεξέταση και είναι δυνατό να 
αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων. 
Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η 
διάταξη περί προσωρινών/ασφαλιστικών 
μέτρων.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική ή ιατρική απόφαση σχετικά με 
τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος υπόκειται αναλόγως 
της περίστασης σε ιατρική ή διοικητική 
επανεξέταση και είναι δυνατό να 
αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων.
Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η 
διάταξη περί προσωρινών/ασφαλιστικών 
μέτρων. 

Or. fr

Τροπολογία 541
Maria Berger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση 
της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος υπόκειται σε διοικητική 
επανεξέταση και είναι δυνατό να 
αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων. 
Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η 
διάταξη περί προσωρινών/ασφαλιστικών 
μέτρων.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση 
της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος, και ιδιαίτερα σε περίπτωση 
άρνησης της χορήγησης της 
προηγούμενης έγκρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 8, παράγραφος 3,  υπόκειται σε 
διοικητική επανεξέταση και είναι δυνατό 
να αμφισβητηθεί ενώπιον των 
δικαστηρίων. Στις αποφάσεις αυτές 
περιλαμβάνεται η διάταξη περί 
προσωρινών/ασφαλιστικών μέτρων.

Or. de
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Τροπολογία 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση 
της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος υπόκειται σε διοικητική 
επανεξέταση και είναι δυνατό να 
αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων. 
Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η 
διάταξη περί προσωρινών/ασφαλιστικών 
μέτρων.

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση 
της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος υπόκειται σε διοικητική 
επανεξέταση και είναι δυνατό να 
αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων. 
Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η 
διάταξη περί προσωρινών/ασφαλιστικών 
μέτρων. Τα κράτη μέλη θα διευκολύνουν 
την ανάπτυξη διεθνών διαδικασιών 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για 
διαφορές που προέρχονται από τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να προστεθεί μία παράγραφος, η οποία θα προέρχεται από την παράγραφο 12.2δ), 
δεδομένου ότι θεωρείται ότι υπεύθυνα είναι  τα κράτη μέλη και όχι τα εθνικά σημεία επαφής για 
τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία 543
Bill Newton Dunn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ανεξάρτητα από το επιλεγέν σύστημα, 
η διαδικασία προσφυγής πρέπει να είναι 
κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό 
και προσιτή σε όλους, δηλαδή ανοικτή, 
ταχεία, φθηνή, ανεξάρτητη και 
κατάλληλη για χρήση από άρρωστο ή 
τραυματισμένο ασθενή, η πρώτη γλώσσα 
του οποίου ενδέχεται να μην είναι η 
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γλώσσα του κράτους μέλους.  Τα 
κριτήρια έκδοσης αποφάσεων στο 
πλαίσιο προσφυγών πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες σημερινές διαδικασίες προσφυγής είναι υπερβολικές· έτσι π.χ. στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, ο μοναδικός επίσημος τρόπος άσκησης προσφυγής είναι η δικαστική αναθεώρηση, η 
οποία είναι αργή, δαπανηρή και επίπονη. Χάριν σαφήνειας για τους ασθενείς, η παρούσα 
τροπολογία θέτει σαφές ελάχιστο πρότυπο, συμβατό με τις βασικές διασφαλίσεις για τα κράτη 
μέλη.

Τροπολογία 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν μέτρα 
και προγράμματα που αποσκοπούν να 
διασφαλίσουν την παροχή γλωσσικής 
συνδρομής και ενημέρωσης περί 
θεραπειών στους ασθενείς κατά την 
διαμονή τους στο νοσοκομείο. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό για τους ασθενείς να κατανοούν την αγωγή που λαμβάνουν προκειμένου, 
μεταξύ άλλων, να δίνουν με πλήρη επίγνωση την συγκατάθεσή τους για τις θεραπείες που τους 
παρέχονται.
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Τροπολογία 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος. Οι πληροφορίες αυτές περιέχουν 
ιδίως:

τον κατάλογο της υγειονομικής 
περίθαλψης τα έξοδα της οποίας 
αναλαμβάνει το σύστημα υγείας του 
κράτους μέλους ασφάλισης και το 
συντελεστή της επιστροφής ή ανάληψης 
των εξόδων·
τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας που 
εφαρμόζονται στο κράτος μέλος 
θεραπείας·
τη διαθεσιμότητα, τις τιμές, τις 
πιστοποιήσεις ποιότητας και τους 
κινδύνους τους συναφείς με την 
παρεχόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
καθώς και τις πληροφορίες σχετικά με 
την ασφαλιστική κάλυψη ή κάθε άλλο 
μέσο προσωπικής ή συλλογικής 
προστασίας στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής ευθύνης των παρεχόντων 
την υγειονομική περίθαλψη στο κράτος 
μέλος θεραπείας·
τον κατάλογο των παρεχόντων 
υγειονομική περίθαλψη που 
αναγνωρίζονται από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους θεραπείας·
τα δικαιώματα των ασθενών, τις 
διαδικασίες πρόσβασης σ' αυτά τα 
δικαιώματα και τα συστήματα 
προσφυγής και αποκατάστασης σε 
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περίπτωση στέρησης αυτών των 
δικαιωμάτων·
ποιοι όροι και προϋποθέσεις συντρέχουν, 
μεταξύ άλλων, όταν προκαλείται βλάβη 
από υγειονομική περίθαλψη που έλαβε ο 
ασθενής σε άλλο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
πληροφορίες αυτές να ανταποκρίνονται 
σε κριτήρια δημόσιας υγείας και να είναι 
αμερόληπτες, συγκρίσιμες, αντικειμενικές  
και πλήρεις 

2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
καταστεί εύκολη, μεταξύ άλλων με 
ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει δε να 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα 
δικαιώματα των ασθενών, τις 
διαδικασίες απόκτησης των εν λόγω 
δικαιωμάτων και τα συστήματα άσκησης 
προσφυγής και διεκδίκησης 
αποζημίωσης αν ο ασθενής στερηθεί τα 
δικαιώματα αυτά.

2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
καταστεί εύκολη, μεταξύ άλλων με 
ηλεκτρονικά μέσα, και οι πληροφορίες 
αυτές συλλέγονται σύμφωνα με το 
μηχανισμό συνεργασίας που καθορίζεται 
στο άρθρο 13.

3. Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, 
να αναπτύξει πρότυπο κοινοτικό 
μορφότυπο για τις προαπαιτούμενες 
έγγραφες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

3. Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, 
να αναπτύξει πρότυπο κοινοτικό 
μορφότυπο για τις προαπαιτούμενες 
έγγραφες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθοριστούν στην οδηγία οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να 
δίνονται στους ασθενείς που μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος για να λάβουν περίθαλψη, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται το βέλτιστο επίπεδο ασφάλειας των ασθενών. Καλό είναι επίσης 
να υπάρξει υπενθύμιση των αρχών που πρέπει να ισχύουν σε ζητήματα ενημέρωσης και υγείας.
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Τροπολογία 546
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν 
αμέσως να λάβουν πληροφορίες σχετικά 
με τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για 
τον τρόπο καθορισμού των δικαιωμάτων 
των ασθενών, για τις διαδικασίες 
απόκτησης των εν λόγω δικαιωμάτων και 
τα συστήματα άσκησης προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης αν ο ασθενής 
στερηθεί τα δικαιώματα αυτά, καθώς και 
ποιοι όροι και προϋποθέσεις συντρέχουν, 
μεταξύ άλλων, όταν προκαλείται βλάβη 
από υγειονομική περίθαλψη που έλαβε ο 
ασθενής σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να συμβουλεύονται τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες για να 
διασφαλίσουν ότι οι πληροφορίες θα είναι 
σαφείς και προσιτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η επίτευξη σαφήνειας μέσω της συγχώνευσης των 
παραγράφων 1 και 2.  Είναι επίσης σημαντική η διαβούλευση με ομάδες ασθενών και άλλους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες για να εξασφαλιστεί η εύκολη κατανόηση των πληροφοριών.
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Τροπολογία 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος. Στο πλαίσιο των πληροφοριών 
σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη, γίνεται σαφής διάκριση 
μεταξύ των δικαιωμάτων που παρέχει 
στους ασθενείς η παρούσα οδηγία και 
εκείνων που απολαύουν βάσει των 
κανονισμών για το συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ)..

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν ένας ασθενής έχει επιλέξει αυτοβούλως να υποβληθεί σε θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος, 
τα δικαιώματά του όσον αφορά τη διεκδίκηση αποζημίωσης, την μετέπειτα περίθαλψη κλπ. 
είναι διαφορετικά από αυτά που προβλέπονται στον κανονισμό σχετικά με τον συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι 
διαφορετική. Είναι ουσιώδες οι δυνητικοί ασθενείς να έχουν απόλυτα σαφή εικόνα των 
διαφορετικών στοιχείων ευθύνης και κινδύνου.

Τροπολογία 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
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υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο
κράτος μέλος. 

υγειονομικής περίθαλψης από υπηκόους 
άλλων κρατών μελών, καθώς και ποιοι 
όροι και προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ 
άλλων, όταν προκαλείται βλάβη από 
υγειονομική περίθαλψη που έλαβε ο 
ασθενής στο δικό του κράτος μέλος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να ενημερώνουν σχετικά με τα 
στοιχεία που κατέχουν άλλα κράτη μέλη, πράγμα που συνεπάγεται υπερβολικό φόρτο εργασίας 
για τα πρώτα. Πέραν τούτου, προκειμένου η πληροφορία να είναι χρήσιμη για τους πολίτες, θα 
απαιτούνταν συνεχής ανανέωσή της, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα μπορούσε να συμβεί. 
Εννοούμε ότι θα αρκούσε να αναλάμβανε το κάθε κράτος μέλος την ευθύνη να παρέχει 
πληροφορίες σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη που παρεσχέθη στην επικράτειά του.

Τροπολογία 549
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές 
είναι ανεξάρτητες, πλήρεις και 
αμερόληπτες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες υψηλής ποιότητας, ούτως ώστε να 
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προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές. 

Τροπολογία 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.

1. 1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος. Στο πλαίσιο των 
πληροφοριών σχετικά με τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των 
δικαιωμάτων που παρέχει στους ασθενείς 
η παρούσα οδηγία και εκείνων που 
απολαύουν βάσει των κανονισμών για το 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο στ).

Or. nl

Τροπολογία 551
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
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μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.

μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος. Οι οργανώσεις των 
ασθενών μπορούν να συμμετέχουν στη 
συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές αρχές 
στη διαδικασία παροχής και διάδοσης 
πληροφοριών στους ασθενείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις των ασθενών αποτελούν πολύτιμο πόρο για την υποστήριξη των εθνικών 
αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στη διαδικασία με την παροχή και την απευθείας διάδοσης 
πληροφοριών στους ασθενείς.

Τροπολογία 552
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
καταστεί εύκολη, μεταξύ άλλων με 
ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει δε να 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα 
δικαιώματα των ασθενών, τις 
διαδικασίες απόκτησης των εν λόγω 
δικαιωμάτων και τα συστήματα άσκησης 
προσφυγής και διεκδίκησης 
αποζημίωσης αν ο ασθενής στερηθεί τα 
δικαιώματα αυτά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται σε προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 10, παράγραφος 1, 
στην οποία οι δύο παράγραφοι συγχωνεύθηκαν χάριν σαφήνειας.
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Τροπολογία 553
Evangelia Tzampazi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
καταστεί εύκολη, μεταξύ άλλων με 
ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει δε να 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα 
δικαιώματα των ασθενών, τις διαδικασίες 
απόκτησης των εν λόγω δικαιωμάτων και 
τα συστήματα άσκησης προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης αν ο ασθενής 
στερηθεί τα δικαιώματα αυτά.

2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
καταστεί εύκολη, μεταξύ άλλων με 
ηλεκτρονικά μέσα, οι πληροφορίες πρέπει 
να δημοσιοποιούνται σε μορφές προσιτές 
σε άτομα με αναπηρία, πρέπει δε να 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα 
δικαιώματα των ασθενών, τις διαδικασίες 
απόκτησης των εν λόγω δικαιωμάτων και 
τα συστήματα άσκησης προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης αν ο ασθενής 
στερηθεί τα δικαιώματα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι πληροφορίες πρέπει να τίθενται στη διάθεση των ατόμων με αναπηρία, ούτως ώστε να 
είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία 554
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, 
να αναπτύξει πρότυπο κοινοτικό 
μορφότυπο για τις προαπαιτούμενες 
έγγραφες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στις πληροφορίες σχετικά με την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα κράτη μέλη 
διαχειρίζονται και οργανώνουν τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, ένα 
τυποποιημένο κοινοτικό μορφότυπο ενδέχεται να είναι αντιπαραγωγικό. 

Τροπολογία 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, 
να αναπτύξει πρότυπο κοινοτικό 
μορφότυπο για τις προαπαιτούμενες 
έγγραφες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη, με τη βοήθεια της
Επιτροπής, δύνανται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, 
να αναπτύξουν πρότυπο κοινοτικό 
μορφότυπο για τις προαπαιτούμενες 
έγγραφες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται αποδεκτό να δύναται η Επιτροπή να επιβάλλει πρότυπο κοινοτικό μορφότυπο, 
αλλά τα κράτη μέλη πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία προκειμένου να τον αναπτύξουν, 
έχοντας προς τούτο και την υποστήριξη της Επιτροπής.

Τροπολογία 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή θα παρακολουθήσει την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και θα 
στηρίζει δράσεις που αποσκοπούν στο 
συντονισμό και στη διάδοση προτύπων 
υγειονομικής περίθαλψης υψηλής 
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ποιότητας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Ο συντονισμός πρέπει να ενισχυθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη 
δυνατότητα στους ευρωπαίους ασθενείς να επωφεληθούν περίθαλψης υψηλού επιπέδου.
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