
AM\764106LT.doc PE418.342v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2008/0142(COD)

22.1.2009

PAKEITIMAI
440 - 556

Pranešimo projektas
John Bowis
(PE415.355v01-00)

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))



PE418.342v01-00 2/84 AM\764106LT.doc

LT

AM_Com_LegReport



AM\764106LT.doc 3/84 PE418.342v01-00

LT

Pakeitimas 440
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis išbraukiamas

Or. en

Pagrindimas

Remiantis EB Sutarties 152 straipsniu, valstybės narės turi išskirtinę teisę spręsti, kaip 
organizuoti ir finansuoti savo sveikatos priežiūros sistemas; jos taip pat sprendžia, kokia 
priežiūra laikoma stacionariąja sveikatos priežiūra. Europos Sąjunga, o ypač Europos 
Komisija, šioje srityje neturi kompetencijos, todėl 8 straipsnį reikia išbraukti. Be to, 
Komisijos pasiūlymas taikyti išankstinių leidimų dėl stacionariosios sveikatos priežiūros 
kitoje valstybėje narėje metodą prasilenkia su Europos Teisingumo Teismo teismine praktika, 
todėl jį taip pat reikia atmesti.

Pakeitimas 441
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stacionarioji sveikatos priežiūra ir 
specializuota sveikatos priežiūra

Išankstinis leidimas

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, kad išankstinių leidimų sistemos svarbios pacientams, kadangi 
jas taikant suteikiama aiškumo, kaip bus kompensuojamos išlaidos, ką reikės sumokėti 
patiems, kaip bus organizuojama priežiūra vėliau ir kaip reikės elgtis, jei kas nors nepavyks.
Šios taisyklės sveikatos apsaugos sistemose vienodai taikomos sveikatos priežiūros 
paslaugoms, teikiamoms ligoninėse ir kitose įstaigose, taip pat planuojant paslaugas ir 
tvarkant finansinius išteklius.
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Pakeitimas 442
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stacionarioji sveikatos priežiūra ir 
specializuota sveikatos priežiūra

Sveikatos priežiūra

Or. pl

Pakeitimas 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji ir specializuota sveikatos 
priežiūra, kaip apibrėžta valstybės narės, 
kurioje apdraustas pacientas, teisės 
aktuose yra planuojama, jei reikalingas 
paciento, kuriam teikiama paslauga, 
pasilikimas bent vienai nakčiai arba reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga arba gydymas yra ypač 
pavojingas pacientui ar gyventojams.

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

b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima: 
- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba
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- sveikatos priežiūros paslaugas, kai
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams.
2. Šį sąrašą sudaro ir gali nuolat 
atnaujinti Komisija. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.
3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, gali nustatyti išankstinio 
leidimo stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje, 
išlaidų kompensavimo savo socialinės 
apsaugos lėšomis sistemą, jeigu laikomasi 
šių sąlygų:

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, pateikia prašymą išankstiniam 
leidimui stacionariosios ar specializuotos
sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų 
kitoje valstybėje narėje, išlaidoms 
apmokėti ar kompensacijai gauti, kaip 
pagal 1 dalies nuostatas yra nustačiusi 
valstybė narė, kurioje apdraustas 
pacientas.

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

4. Atsisakant suteikti išankstinius 
leidimus turi būti numatyta tik tai, kas 
būtina ir proporcinga ir neturi tapti 
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neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

savavališka diskriminavimo priemone.

4a. Leidimą, kuris reikalingas pagal 1 
dalį, galima atsisakyti išduoti, jeigu 
nustatoma, kad paciento persikėlimas gali 
pakenkti jo sveikatos būklei arba 
teikiamoms gydymo paslaugoms. 

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Nors pradiniame pasiūlyme pripažįstami skirtumai tarp valstybių narių socialinių apsaugos 
sistemų kompensuojamų išlaidų, vis tik atrodo netinkama, kad stacionarios priežiūros 
paslaugų sąrašas būtų sudarytas taikant komitologijos procedūrą ir turint mintyje, kad pagal 
subsidiarumo principą šį klausimą sprendžia tik valstybės narės.  Tačiau turėtų būti nustatyti 
bendri kriterijai. Be to, pacientams būtų geriau, jei valstybė narė, kurioje apdraustas 
pacientas, nuspręstų, kuriuo teisės aktu jie galėtų pasinaudoti.

Pakeitimas 444
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Stacionariajai sveikatos priežiūrai ir jai 
prilyginamai priežiūrai taikomos 
Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 nuostatos, 
o 6 straipsnio nuostatos jai netaikomos. 
Valstybės narės apibrėžia šiai direktyvai 
įgyvendinti reikalingą terminą 
„stacionarioji sveikatos priežiūra“. 

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

Valstybės narės parengia sąrašą gydymo 
paslaugų, kurias teikiant reikia naudotis 
labai specializuota ir išlaidoms imlia 
medicinos infrastruktūra ar medicinos 
įranga, arba gydymo paslaugų, kurios itin 
pavojingos pacientui ar visuomenei ir 
kurios dėl to prilyginamos stacionariajai 
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sveikatos priežiūrai.
b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima:
- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba 
- sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams.

Or. nl

Pagrindimas

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 
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.

Pakeitimas 445
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji sveikatos priežiūra yra 
planuojama specializuota sveikatos 
priežiūra, kuriai teikti reikalinga pažangi 
medicininė ir techninė kompetencija. 
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Kiekviena valstybė narė sprendžia, kokios 
priemonės laikomos specializuota 
sveikatos priežiūra.

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

b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima:

- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba

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

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu, kad stacionariosios sveikatos priežiūros apibrėžimas nebūtų paremtas paciento 
pasilikimu stacionariosios sveikatos priežiūros įstaigoje bent vienai nakčiai, nes tuo atveju 
apibrėžimas būtų klaidinantis. Apibrėžimas turėtų būti susijęs su itin specializuotos sveikatos 
priežiūros, kuriai teikti reikalinga pažangi medicininė ir techninė kompetencija, kriterijumi.

Pakeitimas 446
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

- labai specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugos ir (arba) kai reikia naudotis 
išlaidoms imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba 

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

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

Or. sv

Pagrindimas

Kriterijus pasilikti nakčiai yra pasenęs ir gali kliudyti sveikatos priežiūros sektoriaus 
vystymuisi. Šis kriterijus taip pat yra laisvai pasirenkamas, nes įvairiose šalyse ir jų viduje 
yra skirtumų įvairioms gydymo rūšims taikant reikalavimą pasilikti nakčiai. Taip pat jį sunku 
taikyti. Vietoje to, stacionarios sveikatos priežiūros apibrėžtis turėtų būti paremta labai 
specializuotu ir (arba) išlaidoms imliu tokios priežiūros pobūdžiu, neatsižvelgiant į tai, ar 
pacientams reikia pasilikti nakčiai, ar ne.

Pakeitimas 447
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu sveikatos
priežiūros paslaugos, kurios pagal
atitinkamos valstybės narės, kurioje 
pacientas apdraustas, taisykles yra 
atitinkamos priežiūros paslaugos ir joms 
reikia planavimo siekiant užtikrinti 
veiksmingą, ekonomišką ir visuotinę 
medicinos pagalbą šioje valstybėje, yra 
stacionarioji ir specializuota sveikatos 
priežiūra. Be sveikatos priežiūros, kai 
reikalingas paciento, kuriam teikiama 
paslauga, pasilikimas bent vienai nakčiai 
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arba kai reikia naudotis labai 
specializuota ir išlaidoms imlia medicinos 
infrastruktūra ar medicinos įranga arba 
kai gydymas yra ypač pavojingas 
pacientui ar gyventojams, tokia sveikatos 
priežiūra gali taip pat apimti sveikatos 
priežiūros paslaugas, kurioms pagal 
atitinkamos valstybės narės, kurioje 
pacientas apdraustas, sveikatos priežiūros
sistemą dėl kitų priežasčių reikia 
suplanuotos infrastruktūros.

a) sveikatos priežiūra, kai reikalingas 
paciento, kuriam teikiama paslauga, 
pasilikimas bent vienai nakčiai;
b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima:
- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba 
- sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams.

Or. de

Pagrindimas

Siūlomas stacionariosios ir specializuotos sveikatos priežiūros apibrėžimas yra per siauras.
Vokietijoje šis apibrėžimas neapimtų nei dalinės stacionariosios ar nestacionariosios 
sveikatos priežiūros, nei psichikos ligoniams psichikos sveikatos priežiūros centruose 
teikiamų paslaugų. Tik valstybės narės turi įgaliojimus apibrėžti stacionariąją sveikatos 
priežiūrą, kuriai reikia planavimo.
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Pakeitimas 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji ir specializuota sveikatos 
priežiūra pagal valstybės narės, kurioje 
pacientas apdraustas, teisės aktus, yra 
sveikatos priežiūros paslaugos, kurioms 
reikia planavimo, kai reikalingas paciento, 
kuriam teikiama paslauga, pasilikimas bent 
vienai nakčiai, arba kai reikia naudotis 
labai specializuota ir išlaidoms imlia 
medicinos infrastruktūra ar medicinos 
įranga, arba kai gydymas kelia specifinį 
pavojų pacientui ar gyventojams.

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

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

Or. es

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme pateikiamas apibrėžimas neatitinka tikrovės arba sąlygų, kuriomis 
dabar teikiamos stacionariosios ir specializuotos sveikatos priežiūros paslaugos.
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Pakeitimas 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

a) labai specializuota sveikatos priežiūra ir 
(arba) tokia sveikatos priežiūra, kurią 
teikiant reikia naudotis išlaidoms imlia 
medicinos infrastruktūra ar medicinos 
įranga; 

b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima: 

b) sveikatos priežiūros paslaugos, kai 
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams; arba

- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba 

c) kiti gydymo būdai, kurie, atsižvelgiant į 
ligos pobūdį, geriausiai gali būti teikiami 
ligoninėje.

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

Or. da

Pakeitimas 450
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji sveikatos priežiūra yra 
sveikatos priežiūra, apibrėžta valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, 
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sąraše, ir apimanti tik šias sritis:
a) sveikatos priežiūra, kai reikalingas 
paciento, kuriam teikiama paslauga, 
pasilikimas bent vienai nakčiai;

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

b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima: 

b) labai specializuotas sveikatos priežiūros 
paslaugas ir (arba) kai reikia naudotis 
išlaidoms imlia medicinos infrastruktūra 
ar medicinos įranga; arba

- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba 

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

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

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių socialinės apsaugos teisių ir ligoninių praktikos skirtumai sąlygoja tai, kad iš 
tiesų vienas ES gydymo paslaugų, kurioms gali būti reikalingas išankstinis leidimas, sąrašas 
tik klaidintų pacientus. Pacientai turėtų turėti galimybę naudotis sąrašu, kuriame nurodyta 
sveikatos priežiūra, kuriai pagal jo šalies sistemą reikia išankstinio leidimo.

Pakeitimas 451
Colm Burke

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
sąvoka apima tik:

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

- sveikatos priežiūrą, kai reikalingas 
paciento, kuriam teikiama paslauga, 
pasilikimas bent vienai nakčiai arba 
sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
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imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba

b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima: 

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

- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba 

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pirminę pranešėjo mintį papildyti stacionariosios sveikatos 
priežiūros sąvoka, kuri visuomenės sveikatos valdymo teorijoje visuotinai pripažįstama kaip 
standartinė apibrėžtis.

Pakeitimas 452
Niels Busk

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis sąrašas 
apima: 

b) sveikatos priežiūra, kai nėra reikalingas 
paciento pasilikimas bent vienai nakčiai, 
bet kai:

- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 

- reikia naudotis labai specializuota ir 
išlaidoms imlia medicinos infrastruktūra ar 
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imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba 

medicinos įranga; arba

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

- gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams.

Or. da

Pakeitimas 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji ir specializuota sveikatos 
priežiūra apima bent:

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

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

b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima:

b) sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba sveikatos priežiūros 
paslaugas, kai gydymas yra ypač 
pavojingas pacientui ar gyventojams;

- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba

ba) sveikatos priežiūrą, kuriai reikia 
planavimo siekiant teikti visuotinai 
prieinamas, įperkamas, vienodo 
prieinamumo teritoriniu požiūriu
paslaugas, kontroliuoti išlaidas ir užkirsti 
kelią bet kokiam didesniam finansinių, 
techninių ir žmogiškųjų išteklių 
eikvojimui; 

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

bb) sveikatos priežiūros paslaugas 
lėtinėmis ligomis sergantiems pacientams, 
kuriems reikia priežiūros ir (arba) vaistų, 
kurie netiekiami įprastais platinimo 
būdais ir negali būti pačių 
administruojami, todėl jų tiekimą turi 
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administruoti ligoninės arba specializuoti 
padaliniai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šį pakeitimą įrašoma specializuota sveikatos priežiūra tam, kad dalis atitiktų šio 
straipsnio pavadinimą.

Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, šiame pakeitime pateikiama 
mintis, kad stacionariosios sveikatos priežiūros paslaugos neatskiriamai susijusios su 
būtinybe planuoti.

Pakeitimas 454
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) visos sveikatos priežiūros paslaugos, 
teikiamos kai gyvybei gresia pavojus arba 
kai mediciniškai numanoma ilgalaikės 
žalos sveikatai rizika. 

Or. pl

Pakeitimas 455
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) sveikatos priežiūra, kai reikia, kad 
pacientas, kuriam teikiama paslauga, 
pasiliktų bent vienai nakčiai, arba kuri 
apibrėžta valstybės narės, kurioje 
pacientas apdraustas, teisės aktuose;
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos pateikiamas stacionariosios sveikatos priežiūros paslaugų apibrėžimas neatitinka 
faktiškai teikiamų paslaugų, pvz., ambulatorinės chirurgijos. Siekiant atspindėti tikrovę, 
stacionariosios sveikatos priežiūros paslaugų apibrėžimas turi būti susijęs su valstybių narių, 
kurioje pacientas apdraustas, apibrėžimais.

Pakeitimas 456
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Diagnostiniai patikrinimai, skenavimo 
ir rentgenografiniai tyrimai, kurie 
paprastai atliekami per nestacionariąją 
sveikatos konsultaciją ligoninėje, laikomi 
gydymu ne ligoninėje, jei išankstinis 
leidimas pacientui būtų suteikiamas tam, 
kad jis dar kartą apsilankytų pas gydytoją 
kitoje valstybėje narėje.  

Or. en

Pagrindimas

Pacientas iš anksto negali žinoti, kokias diagnostikos priemones nustatys sveikatos priežiūros 
specialistas. Dėl esamos formuluotės pacientas iš tiesų yra priverstas gauti išankstinį leidimą 
konsultacijai ir diagnostikos priemonėms arba mokėti už kitą apsilankymą pas gydytoją.

Pakeitimas 457
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 458
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 459
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su ankstesniu 8 straipsnio 1 dalies pakeitimu. Valstybių narių 
socialinės apsaugos teisių ir ligoninių praktikos skirtumai sąlygoja tai, kad iš tiesų vienas ES 
gydymo paslaugų, kurioms gali būti reikalingas išankstinis leidimas, sąrašas tik klaidintų 
pacientus. Pacientai turėtų turėti galimybę naudotis sąrašu, kuriame būtų nurodytos sveikatos 
priežiūros paslaugos, kuriomis pasinaudoti pagal jo šalies sistemą reikia gauti išankstinį 
leidimą.

Pakeitimas 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą dėl direktyvos kėsinamasi į EB sutarties 152 straipsnyje įtvirtintą 
valstybių narių kompetenciją organizuoti sveikatos paslaugas. Tai reikštų, kad nesilaikoma 
subsidiarumo principo.



PE418.342v01-00 20/84 AM\764106LT.doc

LT

Pakeitimas 461
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės sudaro ir nuolat 
atnaujina sąrašus.

Or. hu

Pagrindimas

Sudarant sąrašus svarbu sutelkti įvairius valstybių narių požiūrius, taigi rekomenduojame, 
kad ši užduotis visų pirma tektų valstybėms narėms ir tik po to Komisijai, tačiau skirtingu 
būdu atsižvelgiant į skirtingas valstybes nares ir remiantis valstybių narių rekomendacijomis.

Pakeitimas 462
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, nusprendžia, kokios sveikatos 
priežiūros paslaugos pagal 1 dalyje 
nustatytus kriterijus laikomos 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugomis ir apie šį sprendimą praneša 
Komisijai.

Or. sv

Pagrindimas

Valstybės narės, remdamosi šiais kriterijais, pagal kuriuos apibrėžiama stacionarioji 
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sveikatos priežiūra, turėtų sudaryti savo sąrašus ir apie tai pranešti Komisijai. Tai 
suderinama su valstybių narių komptencija sveikatos priežiūros srityje ir yra lengviau 
įvykdoma negu pirminis pasiūlymas dėl ES sąrašo.

Pakeitimas 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Gydymo paslaugų, kurios 
apibūdinamos kaip stacionarioji ar 
specializuota sveikatos priežiūra, sąrašą 
sudaro valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, kompetentingos institucijos ir 
apie tai praneša Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, atsakinga už sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidų padengimą, ši valstybė narė parengia stacionariosios ir 
specializuotos sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą.

Pakeitimas 464
Karin Jöns

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Atitinkamus nacionalinius sąrašus 
sudaro pačios valstybės narės. Jie
reguliariai atnaujinami.
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Or. de

Pakeitimas 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šį sąrašą sudaro ir gali nuolat atnaujinti 
Komisija. Tokios priemonės, skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 
Sudarydama šį sąrašą Komisija 
atsižvelgia į ypatingą Europos pavyzdinių 
centrų tinklų, nurodytų 15 straipsnyje, 
padėtį.

Or. nl

Pakeitimas 466
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

"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 
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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.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybė narė negali atsisakyti teikti 
priežiūros paslaugų ir savo teritorijoje turi 
padengti visas visų pacientų gydymo 
išlaidas neatidėliotinos pagalbos atveju.

Or. it

Pagrindimas

Pagal solidarumo principą neatidėliotinos pagalbos atveju pacientams turi būti suteikiamos 
visos būtinos priežiūros paslaugos.

Pakeitimas 468
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3–5 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, nustato išankstinio leidimo 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje, 
išlaidų kompensavimo savo socialinės 
apsaugos lėšomis sistemą, nebent:

a) jeigu sveikatos priežiūros paslaugos a) sveikatos priežiūros paslaugos negali 
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būtų suteiktos jos teritorijoje, jų suteikimo 
išlaidos pagal tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemą būtų kompensuotos; bei

būti suteiktos pakankamai greitai jos 
teritorijoje dėl itin ilgų laukiančiųjų 
sąrašų; arba

b) sistemos tikslas yra reglamentuoti 
išvykstančių įgyvendinant šį straipsnį 
pacientų srautą ir išvengti, kad nebūtų 
rimtai pažeista arba negalėtų būti rimtai 
pažeista:

aa) naudojimasis kitų valstybių narių 
sveikatos priežiūros paslaugomis –
veiksmingiausias būdas organizuoti vietos 
gyventojų sveikatos priežiūros paslaugas, 
ypač pasienio regionuose; arba

i) valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemos finansų pusiausvyra; ir (arba)

ab) tai atvejis, kai reikia gydyti retą ligą; 
arba

ii) ligoninių sektoriaus planavimo ir 
racionalizavimo veikla, kuria siekiama 
išvengti ligoninių lovų pertekliaus, nebūtų 
išbalansuota stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūla ir sukeltos 
nereikalingos logistikos ir finansinės 
sąnaudos, nebūtų apsunkintas visiems 
prieinamų subalansuotų medicinos ir 
ligoninių paslaugų teikimas arba 
nesumažėtų sveikatos priežiūros 
pajėgumai ar medicininė kompetencija 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje.

ac) priežiūros paslaugos teikiamos pagal 
kitos valstybės sveikatos draudikų ir 
sveikatos priežiūros institucijų sutartis.

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.
5. Valstybė narė viešai skelbia visą 
reikiamą informaciją apie išankstinių 
leidimų sistemas, nustatytas pagal 3 dalį.

5. Valstybės narės priima 3 dalies ab ir ac 
punktų nuostatų įgyvendinimo priemones 
ir praneša apie jas Komisijai. 

Or. nl

Pagrindimas

Turi būti nustatyta, kad reikia gauti išankstinį leidimą. Tačiau itin ilgų laukiančiųjų sąrašų 
atveju (esant pernelyg ilgam laukimo laikotarpiui) pasienio regionų pacientams, pacientams, 
sergantiems itin retomis ligomis, ir jei priežiūros paslaugos teikiamos pagal sutartį, turėtų 
būti leidžiama naudotis kitų valstybių narių sveikatos priežiūros paslaugomis ir tai galima 
būtų lengvai įgyvendinti.
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Pakeitimas 469
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. nl

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 470
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, gali nustatyti sąlygą gauti
išankstinį leidimą stacionariosios ar 
specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų, kurias ji nustatė vadovaudamasi 
1 dalimi, suteiktų kitoje valstybėje narėje, 
išlaidų kompensavimui gauti.

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

Or. de

Pagrindimas

Pagal siūlomą direktyvą stacionariosios sveikatos priežiūros paslaugos kitoje valstybėje 
galėtų būti teikiamos tik tuo atveju, jeigu būtų gautas išankstinis leidimas, kuriame būtų 
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aiškiai išdėstyta, kad priešingu atveju būtų kenkiama valstybės narės sveikatos priežiūros 
sistemai. Tačiau net nepateikusios šių duomenų valstybės narės turi turėti teisę nustatyti 
sektorius, kurių poreikius, jų manymu, būtina planuoti ir apibrėžti, kaip jos tai užtikrins.

Pakeitimas 471
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, turi galimybę nustatyti 
išankstinio leidimo stacionariosios ir 
specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje, 
bendrą išlaidų kompensavimo savo 
socialinės apsaugos lėšomis sistemą.

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

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 472
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, gali nustatyti išankstinio 
leidimo stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų ir kitų specializuotų paslaugų, 
nustatytų kiekvienos valstybės narės, 
išlaidų kompensavimo savo socialinės 
apsaugos lėšomis sistemą.

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, kad išankstinių leidimų sistemos svarbios pacientams, kadangi 
jas taikant suteikiama aiškumo, kaip bus kompensuojamos išlaidos, ką reikės sumokėti 
patiems, kaip bus organizuojama priežiūra vėliau ir kaip reikės elgtis, jei kas nors nepavyks.
Valstybės narės turi turėti galimybę spręsti, kokiomis aplinkybėmis būtina taikyti išankstinių 
leidimų sistemas pacientams, kurie nori gauti sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje, jei šios 
sistemos atitinka skaidrumo ir proporcingumo kriterijus, yra paprastos ir nesudėtingos bei jas 
taikant laiku pateikiami atsakymai į užklausimus.

Pakeitimas 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. es
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Pagrindimas

Išankstinis leidimas iš tiesų yra tam tikra garantija, nors visuomenė jį galėtų traktuoti kaip 
kliūtį tarpvalstybiniam judumui.

Jei konkretus pilietis, o ne sveikatos priežiūros specialistai sprendžia apie tai, kokie 
specialistai teiks reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas, nėra garantijos, kad šios 
priežiūros paslaugos atitiks būtiniausius kokybės ir saugumo standartus. Siekiant išvengti 
nereikalingo gydymo, sprendimus turi priimti sveikatos priežiūros specialistai.

Pakeitimas 474
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. sv

Pagrindimas

Sprendimus dėl sveikatos priežiūros paslaugų visų pirma turėtų priimti valstybė narė. Tai taip 
pat turėtų būti taikoma visiems galimiems sprendimams dėl išankstinių leidimų sistemos.

Pakeitimas 475
Niels Busk

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. da

Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama pačioms nustatyti išankstinių leidimų išdavimo 
kriterijus ir galimas priežastis neišduoti tokio leidimo, jei pacientui per mediciniškai pagrįstą 
laikotarpį pasiūlomas gydymas.

Pakeitimas 476
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis ir 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, gali apmokėti stacionariosios ir 
specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų, kaip nustatė valstybė narė, 
kurioje pacientas apdraustas, pagal 1 dalį
suteiktų kitoje valstybėje narėje, išlaidas, 
jeigu buvo gautas išankstinis leidimas.
Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, remdamasi esminiais 
visuotinės svarbos motyvais, iš anksto ir 
skaidriai nurodo atsisakymo suteikti 
išankstinį leidimą kriterijus. Išankstinį 
leidimą galima atsisakyti išduoti dėl šių 
priežasčių:

a) jeigu sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos jos teritorijoje, jų suteikimo 
išlaidos pagal tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemą būtų kompensuotos; bei 

i) draudikas arba įgaliotinis neturi 
įrodymų, kad reikia klinikinio gydymo;

b) sistemos tikslas yra reglamentuoti 
išvykstančių įgyvendinant šį straipsnį 
pacientų srautą ir išvengti, kad nebūtų 
rimtai pažeista arba negalėtų būti rimtai 

ii) draudikas arba įgaliotinis nustatė, kad 
pacientas neturi teisės gauti konkretaus 
gydymo;
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pažeista:
i) valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemos finansų pusiausvyra; ir (arba) iii) draudikas arba įgaliotinis įvertina, kad 

paciento ar plačiosios visuomenės 
sveikatai kiltų klinikinis pavojus, jei jie 
važiuotų į kitą šalį, arba, kad po 
konkretaus gydymo nebūtų teikiamos 
atitinkamos priežiūros ar tolesnės 
sveikatos priežiūros paslaugos;

ii) ligoninių sektoriaus planavimo ir 
racionalizavimo veikla, kuria siekiama 
išvengti ligoninių lovų pertekliaus, nebūtų 
išbalansuota stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūla ir sukeltos 
nereikalingos logistikos ir finansinės 
sąnaudos, nebūtų apsunkintas visiems 
prieinamų subalansuotų medicinos ir 
ligoninių paslaugų teikimas arba 
nesumažėtų sveikatos priežiūros 
pajėgumai ar medicininė kompetencija 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje.

iv) jeigu draudikas arba įgaliotinis turi 
įrodymų, kad sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjas pageidauja, kad 
pacientas važiuotų į kitą šalį ir ten jam 
būtų suteiktas aplaidus ir apgaulingas 
gydymas.

3a. Valstybės narės taip gali grąžinti 
prašymus, kai pacientai laiku gali gauti 
gydymą valstybėje narėje, kurioje jie 
apdrausti, ir kai akivaizdu, kad paciento 
judumas pakenks ar gali pakenkti tam 
tikram gydymui nacionaliniu ar vietos 
lygmenimis.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškumo tai atvejais, kai galima prašyti išankstinio leidimo gydytis 
kitoje valstybėje narėje, ir išaiškinti priežastis, dėl kurių leidimą atsisakoma suteikti.
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Pakeitimas 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, gali reikalauti išankstinio 
leidimo stacionariosios ir specializuotos 
sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų 
kitoje valstybėje narėje, išlaidoms 
kompensuoti savo socialinės apsaugos 
lėšomis:

a) jeigu sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos jos teritorijoje, jų suteikimo 
išlaidos pagal tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemą būtų kompensuotos; bei
b) sistemos tikslas yra reglamentuoti 
išvykstančių įgyvendinant šį straipsnį 
pacientų srautą ir išvengti, kad nebūtų 
rimtai pažeista arba negalėtų būti rimtai 
pažeista:
i) valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemos finansų pusiausvyra; ir (arba)

a) siekdama apsaugoti valstybės narės 
socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą; ir (arba)

ii) ligoninių sektoriaus planavimo ir 
racionalizavimo veikla, kuria siekiama 
išvengti ligoninių lovų pertekliaus, nebūtų 
išbalansuota stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūla ir sukeltos 
nereikalingos logistikos ir finansinės 
sąnaudos, nebūtų apsunkintas visiems 
prieinamų subalansuotų medicinos ir 
ligoninių paslaugų teikimas arba 
nesumažėtų sveikatos priežiūros 
pajėgumai ar medicininė kompetencija 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje.

b) siekdama apsaugoti sveikatos 
priežiūros paslaugų sektoriaus planavimo 
ir racionalizavimo veiklą, kad būtų 
teikiamos visuotinai prieinamos, 
įperkamos, vienodo prieinamumo 
teritoriniu požiūriu paslaugos, 
kontroliuojamos išlaidos ir užkertamas
kelias bet kokiam didesniam finansinių, 
techninių ir žmogiškųjų išteklių 
eikvojimui.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu laiduoti, kad pagal išankstinio leidimo sistemą būtų užtikrinama, jog visada būtų 
finansuojamos pacientų gydymo kitoje valstybėje narėje išlaidos, neatsižvelgiant į konkretaus 
gydymo pobūdį. Išankstinių leidimų sistema, pagal kurią siekiama šio tikslo, minima 
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reglamentuose 1408/71 ir 883/2004. Taigi formuluotė „nustatyti išankstinio leidimo sistemą“
yra klaidinanti. Šiame pakeitime panaudota ETT teisminėje praktikoje naudojama formuluotė.

Pakeitimas 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) jeigu sveikatos priežiūros paslaugos būtų 
suteiktos jos teritorijoje, jų suteikimo 
išlaidos pagal tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemą būtų kompensuotos; bei 

a) jeigu sveikatos priežiūros paslaugos būtų 
suteiktos jos teritorijoje, jų suteikimo 
išlaidos pagal tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemą būtų kompensuotos; bei 

b) sistemos tikslas yra reglamentuoti 
išvykstančių įgyvendinant šį straipsnį 
pacientų srautą ir išvengti, kad nebūtų 
rimtai pažeista arba negalėtų būti rimtai
pažeista:

b) sistemos tikslas yra reglamentuoti 
išvykstančių įgyvendinant šį straipsnį 
pacientų srautą ir išvengti, kad nebūtų 
pažeista arba negalėtų būti pažeista:

i) valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemos finansų pusiausvyra; ir (arba) 

i) valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemos finansų pusiausvyra; ir (arba) 

ii) ligoninių sektoriaus planavimo ir 
racionalizavimo veikla, kuria siekiama 
išvengti ligoninių lovų pertekliaus, nebūtų 
išbalansuota stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūla ir sukeltos 
nereikalingos logistikos ir finansinės 
sąnaudos, nebūtų apsunkintas visiems 
prieinamų subalansuotų medicinos ir 
ligoninių paslaugų teikimas arba 
nesumažėtų sveikatos priežiūros pajėgumai 
ar medicininė kompetencija atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje.

ii) ligoninių sektoriaus planavimo ir 
racionalizavimo veikla, kuria siekiama 
išvengti ligoninių lovų pertekliaus, nebūtų 
išbalansuota stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūla ir sukeltos 
nereikalingos logistikos ir finansinės 
sąnaudos, nebūtų apsunkintas visiems 
prieinamų subalansuotų medicinos ir 
ligoninių paslaugų teikimas arba 
nesumažėtų sveikatos priežiūros pajėgumai 
ar medicininė kompetencija atitinkamos 
valstybės narės teritorijoje.

Or. da
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Pakeitimas 479
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalies ba punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kai manoma, jog tikslinga siekiant 
užkirsti kelią tolesniam daugeliui 
preparatų atsparių bakterijų plitimui.

Or. sv

Pakeitimas 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Nė vienoje šios direktyvos nuostatoje 
nereikalaujama, kad sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai ir (arba) sveikatos 
priežiūros sistemos priimtų planiniam 
gydymui arba prioriteto tvarka pacientus 
iš kitų valstybių narių kitų pacientų, 
turinčių panašių sveikatos paslaugų 
poreikių, sąskaita, pavyzdžiui, ilginant 
gydymo laukimo trukmę.

Or. en

Pagrindimas

Atskirų pacientų naudojimasis kitos valstybės sveikatos priežiūros paslaugomis gali pakenkti 
ne tik valstybės narės, kurioje pacientas apdraustas, bet ir valstybės narės, kurioje pacientas 
gydomas, sveikatos apsaugos sistemos planavimui, organizavimui ir finansiniam tvarumui, o 
valstybėms narėms turėtų būti leidžiama imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad kitų valstybių 
narių pacientų srautas nepakenktų kitiems pacientams. 
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Pakeitimas 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Išankstinis leidimas suteikiamas
visuomet, jei pacientui reikia medicininio 
gydymo paslaugų, kurios įprastai 
teikiamos pagal valstybės narės, kurioje 
jis apdraustas, socialinės apsaugos 
sistemą, bet gydymo paslaugos valstybėje 
narėje, kurioje jis apdraustas, negali būti 
suteiktos per protingą laikotarpį vertinant 
medicininiu požiūriu, kaip nustatyta 
Reglamente 1408/71 ir Reglamente 
883/2004.

Or. en

Pagrindimas

Šioje vietoje svarbu nurodyti šio straipsnio taikymo ribas, susijusias su reglamentų 1408/71 ir 
883/2004 taikymu.

Pakeitimas 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų reikalavimas turi 
apimti tik tai, kas būtina valstybei narei, 
kurioje pacientas apdraustas, siekiant 
leisti savo teritorijoje organizuoti ir teikti 
saugias aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugas laikantis visuotinio 
prieinamumo, solidarumo, įperkamumo, 
vienodo teritorinio pasiekiamumo ir 
demokratinės kontrolės principų, turi būti 
proporcingas ir neturi tapti savavališka 
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diskriminavimo priemone.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu laiduoti, kad pagal išankstinio leidimo sistemą būtų užtikrinama, jog visada būtų 
finansuojamos pacientų gydymo kitoje valstybėje narėje išlaidos, neatsižvelgiant į konkretaus 
gydymo pobūdį. Išankstinių leidimų sistema, pagal kurią siekiama šio tikslo, minima 
reglamentuose 1408/71 ir 883/2004. Taigi formuluotė „nustatyti išankstinio leidimo sistemą“ 
yra klaidinanti. Šiame pakeitime panaudota ETT teisminėje praktikoje naudojama formuluotė.

Pakeitimas 483
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistema neturi tapti 
savavališka diskriminavimo priemone.

Or. en

Pagrindimas

Terminai „būtina“ ir „proporcinga“ teisiniu požiūriu nėra aiškūs ir galėtų būti priežastis 
kitoms byloms ETT iškelti.

Pakeitimas 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Išankstinių leidimų sistema neturi tapti 
savavališka diskriminavimo priemone.
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poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

Or. da

Pakeitimas 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina, ji turi būti 
proporcinga ir neturi tapti savavališka 
diskriminavimo priemone.

Or. es

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – užtikrinti, kad dalis būtų suderinta su ankstesniu šios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 486
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina, ji turi būti 
proporcinga ir neturi tapti savavališka 
diskriminavimo priemone.

Or. sv
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Pakeitimas 487
Niels Busk

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina, ji turi būti 
proporcinga ir neturi tapti savavališka 
diskriminavimo priemone.

Or. da

Pakeitimas 488
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistemoje, 
nurodytoje 1 dalyje, turi būti numatyta tik 
tai, kas būtina tokiam poveikiui išvengti, ji 
turi būti proporcinga ir neturi tapti 
savavališka diskriminavimo priemone.

Or. nl

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistema turi būti 
taikoma nepažeidžiant 3 straipsnio 2 
dalies ir joje turi būti numatyta tik tai, kas 
būtina tokiam poveikiui išvengti, ji turi būti 
proporcinga ir neturi tapti savavališka 
diskriminavimo priemone.

Or. nl

Pakeitimas 490
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, ji turi būti proporcinga, 
grindžiama nešališkais, aiškiais ir 
skaidriais kriterijais ir neturi tapti 
savavališka diskriminavimo priemone.

Or. en

Pagrindimas

Jei valstybės narės nori nustatyti išankstinio leidimo sistemą, ši sistema turėtų būti 
grindžiama nešališkais, aiškiais ir skaidriais kriterijais. Sistema turėtų veikti greitai ir dėl jos 
taikymo pacientai neturėtų būti priversti nepagrįstai laukti (laukimo laikotarpis neturėtų būti 
pernelyg ilgas).
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Pakeitimas 491
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, ji turi būti proporcinga 
ir neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone. Šioje direktyvoje daroma 
prielaida, kad pacientai turi teisę rinktis 
kitos valstybės sveikatos priežiūros 
paslaugas. Išankstinio leidimo 
reikalavimas yra išimtis, o ne norma. 
Pacientai, kurie ketina naudotis kitos 
valstybės narės sveikatos priežiūros 
paslaugomis, turėtų pranešti savo 
nacionalinei sveikatos priežiūros 
institucijai, jei tam yra kliūčių. Atskirais 
atvejais arba esant mažam pacientų, 
norinčių pasinaudoti kitos valstybės 
sveikatos priežiūros paslaugomis, skaičiui 
beveik neįmanoma pakenkti tinkamam 
nacionalinės sveikatos priežiūros sistemos 
veikimui arba jos finansavimui. Valstybės 
narės turi viešai paskelbti savo kriterijus 
išankstiniam leidimui gauti ir aiškiai 
nurodyti medicininius, administracinius ir 
finansinius veiksnius. 

Or. en

Pagrindimas

Ankstesni direktyvos projekto pakeitimai dėl išankstinio leidimo buvo susiję su valstybės 
įsikišimu tik tuo atveju, jei pažeidžiami strateginiai interesai, o ne atskirais atvejais. Taip pat 
kadangi kompensuojamos tik valstybės patvirtinto gydymo išlaidos, įprasta išankstinio 
leidimo gavimo procedūra lemtų papildomas ir nereikalingas išlaidas ir galėtų pakenkti 
pacientams. Siekiant pacientams suteikti aiškumo, pagal šį pakeitimą nustatoma aiški 
mažiausia norma, suderinama su valstybių narių apsaugos priemonėmis.
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Pakeitimas 492
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, ji turi būti proporcinga 
ir neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone arba kliūtimi laisvam asmenų 
judėjimui. Vadovaujantis valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas, perdavimų 
procedūromis, pacientai, sergantys 
retomis ligomis, turėtų turėti teisę be 
išankstinio leidimo pasirinkti, kur jie 
norėtų gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas.

Or. en

Pakeitimas 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei buvo pateiktas prašymas gauti 
išankstinį leidimą ir leidimas buvo 
suteiktas, valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad pacientas iš 
anksto turi apmokėti tik tas išlaidas, 
kurias jis būtų turėjęs apmokėti, jei 
priežiūra būtų buvusi suteikta pagal jo 
šalies sveikatos apsaugos sistemą. Už kitas 
išlaidas valstybės narės turėtų tiesiogiai 
pervesti lėšas iš fondų sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams.

Or. en
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Pakeitimas 494
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Išankstinio leidimo sistemos ir bet 
kokie pacientų teisių gauti kitos valstybės 
narės teikiamas sveikatos priežiūros 
paslaugas apribojimai neturėtų būti 
visuotiniai, tačiau kiekvienu konkrečiu 
atveju turėtų būti taikomi tam tikriems 
gydymo būdams.

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant supaprastinti apibrėžimą, kokie išankstiniai leidimai atitinka 8.3a ir (arba) 8.3b 
straipsnius, svarbu nurodyti gydymo būdus, kuriems reikia gauti išankstinį leidimą. Taip 
padidėtų teisinis tikrumas ir sumažėtų neteisingo interpretavimo galimybė. Iš esmės tai būtų 
naudinga valstybėms narėms, nes taip jos išvengtų būsimų teisinių procedūrų ir galėtų savo 
piliečiams teikti aiškesnę informaciją.

Pakeitimas 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, viešai skelbia ligoninių ir 
specializuotų sveikatos priežiūros 
paslaugų sąrašą bei visą reikiamą 
informaciją apie išankstinių leidimų 
sistemas, nustatytas pagal 3 dalį.

Or. es



PE418.342v01-00 46/84 AM\764106LT.doc

LT

Pakeitimas 496
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybė narė viešai skelbia visą 
reikiamą informaciją apie išankstinių 
leidimų sistemas, nustatytas pagal 1 dalį.

Or. nl

Pagrindimas

 Žr. 8 straipsnio 1 dalies pakeitimo pagrindimą. 

Pakeitimas 497
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei pagal valstybė narės, kurioje 
pacientas apdraustas, nacionalinę teisę 
numatoma, kad sveikatos priežiūros 
paslaugos apdraustajam finansuojamos, 
kai jis naudojasi valstybės finansuojamo 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo 
paslaugomis, tai valstybė narė, kurioje 
pacientas apdraustas, turi kompensuoti tik 
išlaidas už gydymą, suteiktą valstybėje 
narėje, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, jei pacientas buvo 
gydomas tokiomis pačiomis sąlygomis 
kaip valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, 
apdraustasis. 

Or. hu
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Pagrindimas

Apdraustasis, kuris naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje valstybėje narėje, gali 
prašyti valstybės narės, kurioje jis apdraustas, kompensuoti gydymo paslaugas, suteiktas 
privataus paslaugų teikėjo valstybėje narėje, kurioje teikiamos sveikatos priežiūros 
paslaugos, net ir tuo atveju, kai teisė į kompensaciją už minėtąjį gydymą valstybėje narėje, 
kurioje jis apdraustas, jam nenumatyta.

Pakeitimas 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybėse narėse, kuriose esama 
universalios viešosios sveikatos priežiūros 
sistemos, paciento, norinčio pasinaudoti 
šia sistema, pasirinkimo laivė 
reglamentuojama remiantis valstybės 
narės, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, teisiniu ir 
procedūriniu pagrindu, atsižvelgiant į 
būtinybę užtikrinti, kad pirmenybė nebūtų 
teikiama pacientams iš kitų valstybių 
narių. 

Or. es

Pagrindimas

Visiems pacientams, kuriems teikiamos gydymo paslaugos toje pačioje valstybėje narėje, turi 
galioti ta pati teisių ir teisinių nuostatų sistema. 

Pakeitimas 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pagrindimas

Įrašoma nauja 5 dalis atsižvelgiant į pakeitimą išbraukti šio straipsnio 2 dalį. Pasiūlymo dėl 
direktyvos nuostatos prieštaraujama esamo reglamento dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo nuostatoms. Kai direktyvos ir reglamentų nuostatos dubliuojasi, atsiranda dvi 
lygiagrečios sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse sistemos, ir pacientai gali
pasirinkti vieną iš jų. Taigi pasiūlymas skatina teisinį netikrumą.

Pakeitimas 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Valstybės narės iš anksto ir skaidriai 
apibrėžia atsisakymo suteikti išankstinį 
leidimą kriterijus dėl svarių visuotinės 
svarbos priežasčių.

Or. es

Pagrindimas

Dėl pasiūlymo dėl direktyvos galėtų atsirasti nevienodų sąlygų pacientams. Kai kurios 
valstybės narės organizuoja savo sveikatos priežiūros paslaugų sistemą taip, kad planuojamų, 
bet šiai sistemai nepriklausančių sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo teisė 
nepripažįstama. Nustačius šią teisę mažumai, atsirastų nelygybė ir nuo to nukentėtų didžioji 
dalis pacientų. Jei šios teisės taikymo sritis būtų plečiama taip, kad ji apimtų visus pacientus, 
tai reikštų, kad valstybės narės turėtų pertvarkyti savo sveikatos priežiūros sistemas tokiu 
pagrindu, kuris labai skirtųsi nuo to, kuriuo jų veikla grindžiama nuo seno.  Šiuo atveju 
aptariamas dalykas, kuris priklauso išskirtinai valstybių narių kompetencijos sričiai. 
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Pakeitimas 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. es

Pagrindimas

Įrašoma nauja 7 dalis atsižvelgiant į tai, kad išbraukiama 2 dalis. Siūloma, kad nacionalinės 
sveikatos apsaugos institucijos (iš anksto suteikdamos leidimą) būtų atsakingos už tai, kad 
piliečiams sveikatos priežiūros paslaugos būtų suteikiamos sveikatos specialistų ir įstaigose, 
atitinkančiose tinkamus kokybės ir saugumo standartus. Sprendimus dėl gydymo kitose 
valstybėse narėse ir toliau turi priimti viešojo sektoriaus sveikatos specialistai siekiant 
išvengti atvejų, kai nereikalingai suteikiamos sveikatos priežiūros paslaugos.

Pakeitimas 502
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Išankstinių leidimų sistema netaikoma 
ūmių ligų ir nelaimingų atsitikimų 
atvejais, kai skubiai būtina imtis veiksmų.
 Be to, išankstinio leidimo reikalavimas 
turėtų būti netaikomas perkėlimo iš vienos 
ligoninės į kitą ligoninę kitoje valstybėje 
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narėje atveju.

Or. de

Pagrindimas

Ūmių susirgimų atvejais išankstinių leidimų sistema neįgyvendinama. Nelaimingi atsitikimai 
turi būti išskirti, nes šiais atvejais neįmanoma gauti išankstinio leidimo. Taip pat į ligoninę 
paguldyti pacientai paprastai negali laukti atsakymo dėl kompensuotinų išlaidų.

Pakeitimas 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybė narė, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, gali imtis 
atitinkamų priemonių ir valdyti 
atvykstančių pacientų srautą, kad nebūtų 
ar negalėtų būti rimtai pažeista ligoninių 
sektoriaus planavimo ir racionalizavimo 
veikla, kuria siekiama išvengti lovų 
pertekliaus, nedarnaus stacionariosios 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, 
nereikalingų logistikos ir finansinių 
sąnaudų, kad nebūtų pažeistas 
subalansuotų gydymo ir ligoninių 
paslaugų teikimo visiems procesas arba 
sumažinti atitinkamos valstybės narės 
teritorijoje esantys sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo pajėgumai ar gydymo 
kompetencija. 
Valstybėje narėje, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, pacientai 
nediskriminuojami pilietybės pagrindu, ir  
ši valstybė narė užtikrina, kad priemonės, 
trukdančios laisvam judėjimui, būtų 
ribojamos iki tokių, kurios būtinos ir 
adekvačios. 
Valstybė narė, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, praneša apie šias 
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priemones Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos 5 straipsnyje nustatoma valstybių narių atsakomybė tais atvejais, kai sveikatos 
priežiūros paslaugos teikiamos kitose valstybėje narėse. Kadangi valstybės narės, kurioje 
pacientas apdraustas, galimybės kontroliuoti pacientų srautus aptariamos kitoje vietoje (8 
straipsnis), šioje direktyvoje nieko neminima apie valstybės narės, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, galimybes kontroliuoti didelius pacientų srautus, kurie gali turėti 
poveikio jos sveikatos priežiūros sistemai ir galimybėms vykdyti savo pareigas sveikatos 
priežiūros srityje.

Pakeitimas 504
Jules Maaten

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Pacientams, sergantiems retomis 
ligomis, išankstinių leidimų sistema 
netaikoma.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi apskritai trūksta žinių ir patirties nacionaliniu lygmeniu, pacientams, kurie serga 
nustatytomis arba nenustatytomis retomis ligomis, turėtų būti suteikiama teisė pasirinkti vietą, 
kur pirkti sveikatos priežiūros paslaugas, netaikant išankstinių leidimų sistemos. Jiems taip 
pat turėtų būti suteikta teisė į tai, kad kilmės šalis visiškai padengtų jų gydymo paslaugas, 
kurios dažnai yra brangios, tiesiogiai jas apmokėdama šaliai, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos (pacientams nereikėtų apmokėti iš pradžių), visų pirma ir tuo atveju, jei 
jiems reikalingas neteikiamas toje šalyje, kurioje pacientai apdrausti, ir dėl šios priežasties 
jiems dažnai tenka važiuoti į užsienį.
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Pakeitimas 505
Jules Maaten

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Pacientams, kurie įrašyti į 
laukiančiųjų sąrašą, kad jiems būtų 
suteiktos gydymo paslaugos valstybėje 
narėje, kurioje jie apdrausti, ir kuriems 
reikalinga skubi sveikatos priežiūra, 
išankstinių leidimų sistema netaikoma. 

Or. en

Pagrindimas

Pacientai, kurie įrašyti į laukiančiųjų, kad būtų suteiktos gydymo paslaugos jų gyvenamojoje 
šalyje, sąrašą ir kuriems reikalinga skubi sveikatos priežiūra, turėtų turėti teisę bandyti gauti 
gydymą laiku kitoje valstybėse narėje netaikant jiems išankstinių leidimų sistemos  Jiems taip 
pat turėtų būti suteikta teisė į tai, kad kilmės šalis visiškai padengtų jų gydymo paslaugas, 
kurios dažnai yra brangios, tiesiogiai jas apmokėdama šaliai, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos (pacientams nereikėtų apmokėti iš pradžių).

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugos ligoninėse, kurios yra 

kompetencijos centrai
1. Komisija ir valstybės narės ragina 
ligonines, kurios yra kompetencijos 
centrai, koordinuoti savo veiklą, visų 
pirma siekiant, kad būtų sukurtos 
duomenų bazės pacientams informuoti 
apie gydymo galimybes šiose ligoninėse, 



AM\764106LT.doc 53/84 PE418.342v01-00

LT

taip pat jos padeda sukurti tinklus, 
reikalingus, kad vyktų specialistų ir 
informacijos mainai, rotacijos principu 
būtų keičiamasi pažangių technologijų 
įranga ir būtų dalijamasi gerąja patirtimi 
pacientų gydymo srityje. 
2. Valstybės narės paskiria nacionalines 
institucijas, kurių užduotis – vertinti 
pacientų ligų ypatumus ir specialios 
priežiūros būtinybę bei sudaryti 
išankstinių leidimų sąrašus, kad būtų 
galima gauti gydymą kompetencijos 
centruose, esančiuose kitoje valstybėje 
narėje, o ne valstybėje narėje, kurioje 
pacientas gyvena. Nacionalinės 
institucijos aktyviai koordinuoja savo 
veiksmus su visomis galimomis 
analogiškomis regionų ir vietos lygmenų 
institucijomis. Valstybė narė, kurioje yra 
atitinkamas centras, suteikia lėšas, 
reikalingas apmokėti už gydymą, kuriam 
gautas išankstinis leidimas.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų skatinti steigti ligonines, kurios būtų kompetencijos centrai, ir koordinuoti jų veiklą 
bei reglamentuoti šiuos procesus  

Pakeitimas 507
Jules Maaten

Pasiūlymas dėl direktyvos
8a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Europos ombudsmenas

Steigiama Europos ombudsmeno tarnyba, 
kuri tirs pacientų skundus dėl išankstinių 
leidimų, gydymo kokybės ir apmokėjimo.
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Or. en

Pagrindimas

Pacientai turėtų turėti teisę būti išklausyti ES lygmeniu, jei jie turi skundų svarbiais 
klausimais, kaip antai: dėl išankstinių leidimų, gydymo kokybės ir apmokėjimo.

Pakeitimas 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 8 
straipsnio 2 dalyje, kitoje valstybėje narėje 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimu ir kitomis 6 straipsnio 3 
dalyje nurodytomis sąlygomis bei 
formalumais būtų pagrįstos iš anksto 
paskelbtais objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi tikslui pasiekti. 

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

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

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

3. Valstybės narės iš anksto ir skaidriai 
apibrėžia atsisakymo suteikti 8 straipsnio 2 
dalyje nurodytą išankstinį leidimą 
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kriterijus.
4. Valstybės narės, nustatydamos paraiškų 
dėl naudojimosi sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
tvarkymo laikotarpius, atsižvelgia į:

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

a) konkrečią sveikatos būklę, a) konkrečią sveikatos būklę,
b) paciento kenčiamą skausmą, b) paciento kenčiamą skausmą,  

c) paciento negalios pobūdį, ir  c) paciento negalios pobūdį, ir  
d) paciento gebėjimą užsiimti profesine 
veikla.

d) paciento gebėjimą užsiimti profesine 
veikla.

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

5. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
administraciniai ar medicininio pobūdžio
sprendimai dėl naudojimosi sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitoje valstybėje 
narėje būtų peržiūrimi administracine 
tvarka, kurią taikant gali būti
atsižvelgiama į medicinos specialistų 
nuomonę, ir kad šiuos sprendimus būtų 
galima apskųsti teismui ir numatyti 
laikinąsias priemones.

Or. fr

Pagrindimas

8 straipsnio 3 dalyje nurodyta reglamento 1408/71 viršenybė. Būtina užtikrinti, kad šis 
straipsnis derėtų su 8 straipsnio pakeitimais.

Būtina nurodyta dokumentus, kuriais gali būti grindžiama administracinė peržiūra.

Pakeitimas 509
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad 
administracinės procedūros, susijusios su 
naudojimusi sveikatos priežiūros 

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

Or. hu

Pagrindimas

Draudimo atmesti išankstinio leidimo paraišką aspektai turėtų būti atitinkamai 
reglamentuojami minėtuose Reglamento (EB) Nr. 1408/71 straipsniuose. Jų detalizavimas 
šiame dokumente būtų perteklinis ir dėl to atsirastų neaiškumo, susijusio su dvejomis 
atskiromis leidimų sistemomis, kurias Komisija ketina pradėti taikyti (direktyvos projektas ir 
reglamentai dėl socialinės apsaugos koordinavimo). 3 straipsnyje reikėtų nurodyti abiejų 
dokumentų sąryšius.

Pakeitimas 510
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 8 
straipsnio 3 dalyje, kitoje valstybėje narėje 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 
Reglamento 1408/71 22 straipsnio 1 dalies 
c punkte, 22 straipsnio 2 dalyje, kitoje 



AM\764106LT.doc 57/84 PE418.342v01-00

LT

kompensavimu ir kitomis 6 straipsnio 3 
dalyje nurodytomis sąlygomis bei 
formalumais būtų pagrįstos iš anksto 
paskelbtais objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi tikslui pasiekti. 
Tačiau bet kuris apdraustasis visada turės 
teisę gauti išankstinį leidimą pagal 
reglamentus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo, nurodytus 3.1 str. f 
punkte, jeigu bus laikomasi Reglamento 
1408/71 22.1 str. c punkto ir 22.2 str. 
sąlygų.

valstybėje narėje gautų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidų kompensavimu ir kitomis 
6 straipsnio 1 dalyje nurodytomis 
sąlygomis bei formalumais, būtų pagrįstos 
objektyviais ir nediskriminaciniais 
kriterijais. Tačiau bet kuris apdraustasis 
visada turės teisę gauti išankstinį leidimą 
pagal reglamentus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo, nurodytus 3.1 str. f 
punkte, jeigu bus laikomasi Reglamento 
1408/71 22.1 str. c punkto ir 22.2 str. 
sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Pagal EB sutarties 152 straipsnį valstybės narės turi išskirtinę teisę spręsti, kaip organizuoti 
ir finansuoti savo sveikatos priežiūros sistemas, taigi jų kompetencijos sričiai priklauso 
parengti stacionariosios sveikatos priežiūros užsienyje išankstinių leidimų sistemas 
atsižvelgiant į Teisingumo Teismo teisminę praktiką. Be to, Komisijos pasiūlymas dėl 
išankstinių leidimų sistemos  prasilenkia su Europos Teisingumo Teismo teismine praktika, 
todėl jį taip pat reikia atmesti.

Pakeitimas 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 8 
straipsnio 3 dalyje, kitoje valstybėje narėje 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimu ir kitomis 6 straipsnio 3 
dalyje nurodytomis sąlygomis bei 
formalumais būtų pagrįstos iš anksto 
paskelbtais objektyviais ir 

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 8 
straipsnio 2 dalyje, ir kitoje valstybėje 
narėje gautų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų apmokėjimu, būtų pagrįstos iš 
anksto paskelbtais objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi tikslui pasiekti. 
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nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi tikslui pasiekti.
Tačiau bet kuris apdraustasis visada turės 
teisę gauti išankstinį leidimą pagal 
reglamentus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo, nurodytus 3.1 str. f 
punkte, jeigu bus laikomasi Reglamento 
1408/71 22.1 str. c punkto ir 22.2 str. 
sąlygų.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį direktyvos ir reglamento teisinį aiškumą. 

Pakeitimas 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 8 
straipsnio 3 dalyje, kitoje valstybėje narėje 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimu ir kitomis 6 straipsnio 3 
dalyje nurodytomis sąlygomis bei 
formalumais būtų pagrįstos iš anksto 
paskelbtais objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi tikslui pasiekti. Iki tos 
dienos, kai įsigalios Reglamentas (EB) 
Nr. 883/2004, laikomasi taisyklės, kad bet 
kuris apdraustasis visada turės teisę gauti 
išankstinį leidimą pagal reglamentus dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, 
nurodytus 3.1 str. f punkte, jeigu bus 
laikomasi Reglamento 1408/71 22.1 str. c 
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punkto ir 22.2 str. sąlygų. Nuo tos dienos, 
kai įsigalios Reglamentas (EB) Nr. 
883/2004, taikoma taisyklė, kad, įvykdžius 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 20 
straipsnio sąlygas, apdraustasis visada 
turės teisę gauti išankstinį leidimą pagal 3 
straipsnio 1 dalies f punkte nurodytus 
reglamentus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo.

Or. nl

Pakeitimas 513
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės gali riboti paslaugų 
teikėjo pasirinkimą ar taikyti kitas 
planavimo priemones savo teritorijoje, 
pvz., numatyti sąlygų, kriterijų ir 
reglamentavimo bei administracinius 
formalumus, pvz., valstybės lėšų 
naudojimo sveikatos priežiūros srityje 
taisykles.  Jos taip pat gali būti taikomos 
ir kitose valstybėse narėse teikiamų 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų atveju, jeigu dėl jų nevaržomos 
vidaus rinkos laisvės, o bet kokie 
apribojimai gauti užsienyje 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų yra būtini, proporcingi ir 
nediskriminaciniai.

Or. sv

Pagrindimas

 Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos priežiūra priklauso valstybių narių kompetencijos sričiai, 
svarbu, kad direktyvoje būtų pripažįstama jų teisė spręsti, kokio pobūdžio ir kaip teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti finansuojamos panaudojant valstybės lėšas bei kaip 
jos turėtų būti finansuojamos. Taisyklės turi būti nediskriminacinės, o kriterijai aiškūs ir 
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žinomi iš anksto.

Pakeitimas 514
Colm Burke

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Bet kuri procedūrinė sistema turi būti 
lengvai prieinama ir pajėgi užtikrinti, kad 
paraiškos būtų tvarkomos objektyviai ir 
nešališkai, laikantis termino, kuris būtų ne 
ilgesnis kaip penkiolika kalendorinių 
dienų.

Or. en

Pagrindimas

Tvarkant pacientų paraiškas, administracinės procedūros neturėtų būti nepagrįstai ilgos.   
Todėl svarbu užtikrinti, kad nebūtų delsiama, ir nustatyti aiškius terminus, kurių paprastai 
turėtų būti laikomasi.

Pakeitimas 515
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Bet kuri procedūrinė sistema turi būti 
lengvai prieinama ir pajėgi užtikrinti, kad 
paraiškos būtų tvarkomos objektyviai ir 
nešališkai, laikantis pagrįstų terminų, 
kuriuos nustato ir iš anksto skelbia 
valstybės narės. Tvarkant šias paraiškas 
atsižvelgiama į skubumą ir asmenines 
aplinkybes.

Or. en
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Pakeitimas 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Bet kuri procedūrinė sistema turi būti 
lengvai prieinama ir pajėgi užtikrinti, kad 
paraiškos būtų tvarkomos objektyviai ir 
nešališkai, laikantis terminų, kuriuos 
nustato ir iš anksto skelbia valstybės narės. 
Tvarkant paraiškas atsižvelgiama į 
skubumo laipsnį ir asmenines aplinkybes. 

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimas 517
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybėje narėje nustatytos 
taisyklės, pagal kurias sveikatos priežiūros 
paslaugos, suteiktos privataus sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjo, kuris dalį 
savo veiklos finansuoja naudodamasis 
privačiu draudimu, nepadengiamos 
panaudojant valstybės lėšas, valstybė narė 
gali nuspręsti taikyti šias taisykles kitose 
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valstybėse narėse teikiamoms sveikatos 
priežiūros paslaugoms, kad paslaugų 
teikėjai nebūtų diskriminuojami dėl to, 
kad yra įsikūrę tam tikroje valstybėje 
narėje.

Or. sv

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos priežiūra priklauso valstybių narių kompetencijos sričiai, 
svarbu, kad direktyvoje būtų pripažįstama jų teisė spręsti, kokio pobūdžio ir kaip teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti finansuojamos panaudojant valstybės lėšas bei kaip 
jos turėtų būti finansuojamos. Taisyklės turi būti nediskriminacinės, o kriterijai aiškūs ir 
žinomi iš anksto.

Pakeitimas 518
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Or. es

Pagrindimas

Ši dalis įtraukta į 8 straipsnio pakeitimą (nauja 5a dalis), todėl ją reikia išbraukti kaip 
perteklinę.

Pakeitimas 520
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 521
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės iš anksto ir skaidriai 
apibrėžia atsisakymo suteikti išankstinį 
leidimą kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Pagal EB sutarties 152 straipsnį valstybės narės turi išskirtinę teisę spręsti, kaip organizuoti 
ir finansuoti savo sveikatos priežiūros sistemas, taigi jų kompetencijos sričiai priklauso 
parengti stacionariosios sveikatos priežiūros užsienyje išankstinių leidimų sistemas 
atsižvelgiant į Teisingumo Teismo teisminę praktiką. Be to, Komisijos pasiūlymas dėl 
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išankstinių leidimų sistemos prasilenkia su Europos Teisingumo Teismo teismine praktika, 
todėl jį taip pat reikia atmesti.

Pakeitimas 522
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tačiau išankstinis leidimas 
suteikiamas visuomet, jei atitinkamas 
asmuo negali gauti atitinkamų gydymo 
paslaugų valstybėje narėje, kurioje jis 
apdraustas, per pagrįstą laikotarpį 
vertinant medicininiu požiūriu ir 
atsižvelgiant į jo dabartinę sveikatos būklę 
bei galimą ligos raidą.

Or. en

Pagrindimas

Principas, kad laukimo laikotarpis neturėtų būti nepagrįstai ilgas, turėtų būti įtrauktas į 
direktyvą, kadangi jis yra sudėtinė teisminės praktikos dalis. Principas turėtų būti išdėstytas
atsižvelgiant į Reglamente 883/2204 (22 straipsnio 2 dalis) pateikiamą formuluotę, t. y., kad 
išankstinis leidimas suteikiamas, jei laukimo laikotarpis nepagrįstai ilgas. Jei direktyvoje ir 
reglamente bus nustatyti tie patys kriterijai, paprasčiau bus derinti ir taikyti abi sistemas ir 
tai padidins teisinį aiškumą.

Pakeitimas 523
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali pasiūlyti 
pacientams savanorišką išankstinių 
pranešimų sistemą, pagal kurią pateikęs 
pranešimą pacientas gautų dokumentą, 
kuriame būtų nurodytos didžiausios 
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kompensuojamos išlaidos. Šį dokumentą 
būtų galima pateikti gydymo paslaugas 
teikiančiai ligoninei ir  išlaidas tuomet 
tiesiogiai kompensuotų valstybė narė, 
kurioje pacientas apdraustas.

Or. en

Pakeitimas 524
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali pasiūlyti 
pacientams savanorišką išankstinių 
leidimų sistemą, pagal kurią pateikęs 
leidimą pacientas gautų paslaugų taloną, 
kuriame būtų nurodyta, kokios gydymo 
paslaugos ir realios išlaidos gali būti 
kompensuojamos.
 Šį paslaugų taloną būtų galima pateikti 
gydymo paslaugas teikiančiai ligoninei ir  
išlaidas tuomet tiesiogiai kompensuotų 
valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas.

Or. fi

Pakeitimas 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės, kurioje pacientai 
apdrausti, užtikrina, kad pacientai, kurie 
gavo išankstinį leidimą pasinaudoti 
sveikatos priežiūros paslaugomis 
užsienyje, turėtų iš anksto ar papildomai 
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sumokėti pagal valstybės narės, kurioje 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, 
sveikatos priežiūros sistemą arba 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui 
tokio dydžio sumą, kokios būtų 
reikalaujama valstybėje narėje, kurioje 
pacientas apdraustas. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybėms narėms tenka pareiga palengvinti pacientų judumą pagrįstais atvejais ir užtikrinti 
vienodas sąlygas pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis užsienyje.  Todėl jos turi 
pašalinti visas praktines kliūtis pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis užsienyje, pvz., 
būtinybę iš anksto ar papildomai sumokėti pagal valstybės narės, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, sveikatos priežiūros sistemą arba sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjui.

Pakeitimas 526
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali pasiūlyti 
pacientams savanorišką išankstinių 
leidimų sistemą, pagal kurią valstybė 
narė, kurioje pacientas apdraustas, 
tiesiogiai moka paslaugų teikėjui kitoje 
valstybėje narėje. 

Or. sv

Pagrindimas

Pacientų galimybė bandyti gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje valstybėje, niekuomet 
neturėtų priklausyti nuo, ar jie gali sau leisti turėti tokių išlaidų. Todėl turėtų būti tiesioginio 
valstybių narių lėšų pervedimo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams sistema.  
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Pakeitimas 527
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pakeitimas 528
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

a) konkrečią sveikatos būklę, 

b) paciento kenčiamą skausmą, 

c) paciento negalios pobūdį, ir 

d) paciento gebėjimą užsiimti profesine 
veikla.

Or. es

Pagrindimas

Derinama su 9 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. da
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Pagrindimas

Siekiant aiškumo reikėtų vadovautis pamatiniu eiliškumo ir būtinumo principu atsižvelgiant į 
1 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 531
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pakeitimas 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Valstybės narės, nustatydamos paraiškų 
dėl naudojimosi sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
tvarkymo laikotarpius, atsižvelgia į ir 
apibrėžia kriterijus, pagal kuriuos jos 
įvertina:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į konkrečią sveikatos būklę, paciento kenčiamą skausmą, 
paciento negalios pobūdį ir paciento gebėjimą užsiimti profesine veikla, pagal galimybes 
laikotarpius turėtų nustatyti pagal iš anksto pacientams žinomus kriterijus.
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Pakeitimas 533
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) konkrečią sveikatos būklę, a) konkrečią sveikatos būklę ir socialines 
aplinkybes,

Or. nl

Pakeitimas 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) gydymo poreikio skubumą,

Or. en

Pagrindimas

Gali būti, kad daugeliu atvejų pacientai nekenčia skausmo, tačiau jiems būtina skubiai 
suteikti gydymą.

Pakeitimas 535
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) galimybę gydyti pacientą jo 
gyvenamojoje šalyje jam nepakenkiant, 

Or. pl
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Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė pirmiausia turėtų užtikrinti gydymo galimybes savo teritorijoje ir 
visais atvejais privalo teikti informaciją apie sprendimus ir būdus juos apskųsti. 

Pakeitimas 536
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies da punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) oficialią sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjo akreditaciją.

Or. it

Pagrindimas

Akreditacija – tai vienas iš svarbiausių aspektų, kuriuos turi apsvarstyti pageidaujantieji 
pasinaudoti specializuotų priežiūros paslaugų teikėjų paslaugomis ne valstybėje narėje, 
kurioje jie apdrausti.

Pakeitimas 537
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės visais atvejais pateikia 
informaciją, kaip apskųsti sprendimus.

Or. pl

Pagrindimas

Kiekviena valstybė narė pirmiausia turėtų užtikrinti gydymo galimybes savo teritorijoje ir 
visais atvejais privalo teikti informaciją apie sprendimus ir būdus juos apskųsti. 
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Pakeitimas 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kadangi kai kuriose viešose sveikatos 
priežiūros sistemose iškilo sunkumų 
nustatant tikslias visų formų paslaugų ir 
gydymo išlaidas, nuo tos dienos, kai bus 
priimta ši direktyva, numatomas ketverių 
metų laikotarpis išlaidoms įvertinti ir 
siūlomoms paslaugoms palyginti, deramai 
atsižvelgiant į didelius skirtumus 
valstybėse narėse.  

Or. es

Pagrindimas

Daugelyje valstybių narių, kuriose sukurta nemokama  universali sveikatos priežiūros sistema 
(apimami ir vaistai), vyriausybės turės sukurti lygiagrečią lėšų gavimo sistemą.

Pakeitimas 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Išankstinių leidimų paraiškos sistemos 
turi būti prieinamos valstybės narės 
sveikatos priežiūros paslaugų 
administracijos institucijoms tinkamu 
lygmeniu, jos turi būti skaidrios ir lengvai 
pasiekiamos pacientams. Paraiškos gauti 
išankstinį leidimą ir atsisakymo jį suteikti 
taisyklės turi būti pateiktos prieš 
pateikiant paraišką, kad paraiškų teikimo 
procedūra vyktų sąžiningai ir skaidriai.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu užtikrinti išankstinių leidimų paraiškos sistemų prieinamumą.

Pakeitimas 540
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
administraciniai arba medicininio 
pobūdžio sprendimai dėl naudojimosi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje kiekvienu atveju būtų 
peržiūrimi remiantis medicinos specialisto 
nuomone arba administracine tvarka ir kad 
šiuos sprendimus būtų galima apskųsti 
teismui ir numatyti laikinąsias priemones.

Or. fr

Pakeitimas 541
Maria Berger

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybės narės užtikrina, kad visi 
administraciniai sprendimai dėl 
naudojimosi sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje, ypač 
atsisakymo suteikti 8 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą išankstinį leidimą, būtų 
peržiūrimi administracine tvarka ir kad 
šiuos sprendimus būtų galima apskųsti 
teismui ir numatyti laikinąsias priemones.

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

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Siūloma įrašyti naują dalį (ji paimta iš 12 straipsnio 2 dalies d punkto), kadangi už šią 
priemonę atsakingos valstybės narės, o ne sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionaliniai kontaktiniai centrai.

Pakeitimas 543
Bill Newton Dunn

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Neatsižvelgiant į tai, kokia sistema 
pasirenkama, apeliacinė procedūra turi 
atitikti savo paskirtį, būti visiems 
prieinama , t. y. atvira, greita, nebrangi, 
nepriklausoma, ja turi galėti pasinaudoti 
sergantis arba sužeistas pacientas, kurio 
gimtoji kalba gali nebūti tos valstybės 
narės kalba. Apeliacinių sprendimų 
priėmimo kriterijai turi būti skelbiami 
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viešai.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios esamos apeliacinės procedūros yra sudėtingos, pvz., JK vienintelis skundų 
pateikimo būdas – tai prašyti sprendimą peržiūrėti teismine tvarka, o tai ilgai trunka, daug 
kainuoja ir atima daug energijos. Siekiant aiškumo pacientų labui, šiame pakeitime 
nustatomas aiškus minimalus standartas, derantis su pagrindinėmis valstybių narių apsaugos 
garantijomis.

Pakeitimas 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybės narės skatina imtis 
priemonių ir vykdyti projektus, siekiant 
užtikrinti, kad pacientams, kai jie 
ligoninėse, būtų teikiama kalbinė pagalba 
ir informacija apie gydymą. 

Or. it

Pagrindimas

Pacientams svarbu suprasti, kaip jie gydomi, visų pirma, kad jie galėtų duoti pagrįstą 
sutikimą, kad jiems paskirtų numatomą gydymą.

Pakeitimas 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 

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

priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse. Visų 
pirma turi būti pateikta ši informacija:

• sveikatos priežiūros paslaugų, kurios 
kompensuojamos pagal valstybės narės, 
kurioje  pacientas apdraustas, sveikatos 
priežiūros sistemą, sąrašas ir 
kompensuojamos arba apmokamos sumos 
dalis;
• valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, kokybės ir 
saugumo standartai;
• galimybė pasinaudoti paslaugomis, 
įkainiai, kokybės sertifikatai, rizika, kuri 
gali kilti pasinaudojus sveikatos 
priežiūros paslaugomis, duomenys apie 
draudimą ar visa kita informacija apie 
valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų profesinės 
atsakomybės individualios ar kolektyvinės 
apsaugos būdus;
• valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, atsakingų 
valdžios įstaigų pripažintų sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų sąrašas;
• paciento teisės, procedūros, taikomos 
norint pasinaudoti tomis teisėmis ir 
apskundimo bei žalos atlyginimo sistemos, 
jeigu pacientui neleidžiama pasinaudoti 
šiomis teisėmis;
•  terminai bei sąlygos, kurios būtų 
taikomos, inter alia, kai teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje padaroma žala.

Valstybės narės užtikrina, kad teikiant šią 
informaciją būtų atsižvelgiama į 
visuomenės sveikatos aspektus ir kad ji 
būtų objektyvi, nešališka, išsami ir ją būtų 
galima palyginti.



AM\764106LT.doc 77/84 PE418.342v01-00

LT

2. Turi būti sudarytos galimybės lengvai, 
taip pat elektroninėmis priemonėmis, gauti 
1 dalyje nurodytą informaciją, įskaitant 
informaciją apie paciento teises, 
procedūras, taikomas norint pasinaudoti 
tomis teisėmis ir apie apskundimo bei 
žalos atlyginimo sistemas, jeigu pacientui 
neleidžiama pasinaudoti šiomis teisėmis.

2. Turi būti sudarytos galimybės lengvai, 
taip pat elektroninėmis priemonėmis, gauti 
1 dalyje nurodytą informaciją, kuri 
renkama taikant 13 straipsnyje numatytą 
bendradarbiavimo priemonę. 

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Direktyvoje turi būti nustatyta, kokia minimali informacija turi būti teikiama pacientams, 
vykstantiems į kitą valstybę narę ir norintiems ten gauti gydymą, siekiant užtikrinti optimalią 
pacientų apsaugą. Tai pat reikia nurodyti principus, taikomus teikiant informaciją apie 
sveikatos priežiūrą.

Pakeitimas 546
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 
priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse, taip pat 
informaciją apie tai, kaip nustatomos  
pacientų teisės, apie procedūras, taikomas 
norint pasinaudoti tomis teisėmis ir apie
apskundimo bei žalos atlyginimo sistemas, 
jei pacientui neleidžiama pasinaudoti 
šiomis teisėmis, apie terminus bei sąlygas, 
kurios būtų taikomos, inter alia, kai 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje padaroma žala.
Valstybės narės turėtų konsultuotis su 
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suinteresuotosiomis šalimis, kad 
užtikrintų informacijos aiškumą ir 
prieinamumą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama aiškumo, taigi sujungiamos 1 ir 2 dalys.  Taip pat svarbu, kad būtų 
konsultuojamasi su pacientų grupėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis siekiant 
užtikrinti, kad informacija būtų lengvai suprantama.

Pakeitimas 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 
priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse. 
Teikiant informaciją apie kitų valstybių 
narių sveikatos priežiūros paslaugas 
aiškiai apibrėžiamas pacientų teisių pagal 
šią direktyvą ir teisių pagal 3 straipsnio 1 
dalies f punkte nurodytus reglamentus dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
skirtumas.

Or. en

Pagrindimas

Jei pacientas savo laisva valia pasirinko gydymą kitoje valstybėje narėje, jo teisės, susijusios 
su žalos atlyginimu, priežiūra po gydymo ir t. t. , skiriasi nuo teisių, nustatytų reglamente dėl 
socialinių sistemų koordinavimo, kadangi skiriasi sprendimų priėmimo procedūra. Svarbu, 
kad potencialiems pacientams būtų aiškūs skirtingi atsakomybės ir rizikos aspektai.
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Pakeitimas 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Pagal šį straipsnį valstybės narės privalėtų informuoti, kuria disponuoja kitos valstybės 
narės, taigi taip joms būtų uždedama perteklinė našta. Be to, kad ši informacija būtų 
naudinga visuomenei, ją reikėtų nuolat atnaujinti, o tai nėra įvykdoma. Pakaktų, kad 
kiekvienai valstybei narei tektų pareiga teikti informaciją apie jos teritorijoje teikiamas 
sveikatos priežiūros paslaugas. 

Pakeitimas 549
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pacientai turi teisę gauti aukštos kokybės informaciją, kad galėtų pagrįstai pasirinkti. 

Pakeitimas 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 
priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse ir apie 
terminus bei sąlygas, kurios būtų taikomos, 
inter alia, kai teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje 
padaroma žala. Teikiant informaciją apie 
kitų valstybių narių sveikatos priežiūros 
paslaugas aiškiai apibrėžiamas pacientų 
teisių pagal šią direktyvą ir teisių pagal 
3 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytus 
reglamentus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo skirtumas.

Or. nl

Pakeitimas 551
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 

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

priemonės pacientams paprašius teikti 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse ir apie 
terminus bei sąlygas, kurios būtų taikomos, 
inter alia, kai teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje 
padaroma žala. Teikiant ir platinant 
informaciją klientams, į 
bendradarbiavimo su nacionalinėmis 
kompetentingomis institucijomis procesą 
gali būti įtraukiamos pacientų 
organizacijos.

Or. en

Pagrindimas

Pacientų organizacijos gali būti labai naudingos ir padėti nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms, tiesiogiai teikiančioms ir platinančioms informaciją klientams.

Pakeitimas 552
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Turi būti sudarytos galimybės lengvai, 
taip pat elektroninėmis priemonėmis, 
gauti 1 dalyje nurodytą informaciją, 
įskaitant informaciją apie paciento teises, 
procedūras, taikomas norint pasinaudoti 
tomis teisėmis ir apie apskundimo bei 
žalos atlyginimo sistemas, jeigu pacientui 
neleidžiama pasinaudoti šiomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 10 straipsnio 1 dalies pakeitimu, kuriame siekiant aiškumo abi dalys 
sujungiamos.
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Pakeitimas 553
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Turi būti sudarytos galimybės lengvai, 
taip pat elektroninėmis priemonėmis, gauti 
1 dalyje nurodytą informaciją, įskaitant 
informaciją apie paciento teises, 
procedūras, taikomas norint pasinaudoti 
tomis teisėmis ir apie apskundimo bei žalos 
atlyginimo sistemas, jeigu pacientui 
neleidžiama pasinaudoti šiomis teisėmis.

2. Turi būti sudarytos galimybės lengvai, 
taip pat elektroninėmis priemonėmis, gauti 
1 dalyje nurodytą informaciją, kuri,
įskaitant informaciją apie paciento teises, 
procedūras, taikomas norint pasinaudoti 
tomis teisėmis ir apie apskundimo bei žalos 
atlyginimo sistemas, jeigu pacientui 
neleidžiama pasinaudoti šiomis teisėmis, 
skelbiama formatais, kurie būtų 
tinkami naudotis neįgaliems asmenims.

Or. en

Pagrindimas

Visa informacija turi būti prieinama neįgaliesiems, kad jie galėtų pasinaudoti savo teisėmis.

Pakeitimas 554
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Teikiant informaciją apie sveikatos priežiūros paslaugas kitoje valstybėje narėje, turėtų būti 
atsižvelgiama į skirtingų valstybių narių sveikatos priežiūros sistemų valdymo ir 
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organizavimo skirtumus. Nustačius standartinę Bendrijos formą galima sulaukti priešingų, 
nei norima, rezultatų. 

Pakeitimas 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Tokio pobūdžio standartinę Bendrijos formą turėtų rengti ne Komisija, ji turėtų būti valstybių 
narių susitarimo rezultatas, o Komisija galėtų padėti ją paruošti 

Pakeitimas 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija stebi, kaip įgyvendinama ši 
direktyva, ir remia veiklą, kurią 
vykdant siekiama koordinuoti ir platinti 
aukštos kokybės sveikatos priežiūros 
standartus.

Or. it

Pagrindimas

Reikėtų intensyvinti koordinavimą Europos lygmeniu siekiant suteikti pacientams daugiau 
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galimybių pasinaudoti aukštos kokybės sveikatos priežiūra.
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