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Τροπολογία 557
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 διαγράφεται

Κανόνες που διέπουν την υγειονομική 
περίθαλψη η οποία παρέχεται σε άλλο 

κράτος μέλος
(1) Όταν η υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 
πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης, η 
συγκεκριμένη υπηρεσία υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχεται σύμφωνα με την 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία, σύμφωνα 
με το άρθρο 5.
(2) Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται όσον 
αφορά την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Αν και συμφωνούμε με την αρχή που διατυπώνεται στο άρθρο 11, όπου προβλέπεται το
εφαρμοστέο των διατάξεων του κράτους μέλους περίθαλψης σε περίπτωση όπου παρέχεται 
υπηρεσία με στοιχείο διασυνοριακότητας, τούτο καλύπτεται από το άρθρο 5.

Το άρθρο 11, παρ. 2, προβλέπει την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/EΚ, δηλαδή τις διατάξεις 
του κράτους μέλους πιστοποίησης των προσόντων όσον αφορά την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων. Αυτό το ζήτημα δεν χρειάζεται να αντιμετωπιστεί εδώ, καθώς η 
σχέση μεταξύ των δύο οδηγιών περιγράφεται στο άρθρο 3.
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Τροπολογία 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 
πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης, η 
συγκεκριμένη υπηρεσία υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχεται σύμφωνα με την 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία, σύμφωνα με 
το άρθρο 5.

1. Όταν η υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής, η συγκεκριμένη υπηρεσία 
υγειονομικής περίθαλψης παρέχεται 
σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία, σύμφωνα με το άρθρο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία υποτίθεται ότι καλύπτει μόνο τη διασυνοριακή συνεργασία και 
περιπτώσεις κινητικότητας των ασθενών όπως, π.χ., τη χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό από μεμονωμένους ασθενείς. Συνεπώς, οι αναφορές σε άλλους τρόπους προσφοράς 
υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να διαγραφούν.
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Τροπολογία 559
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικά σημεία επαφής για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

διαγράφεται

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή.
2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και με 
εθνικά σημεία επαφής σε άλλα κράτη 
μέλη, ιδίως στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιείται η θεραπεία, καθώς και 
με την Επιτροπή:
(a) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες 
προσφυγής και διεκδίκησης 
αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για 
την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·
(β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν 
τα δικαιώματά τους και να διεκδικούν 
την κατάλληλη αποζημίωση σε 
περίπτωση πρόκλησης βλάβης από τη 
χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
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περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·
(γ) συλλέγει αναλυτικές πληροφορίες για 
τους εθνικούς φορείς που ασχολούνται με 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών και διευκολύνει τη συνεργασία 
με αυτούς τους φορείς·
(δ) διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών 
διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για διαφορές που προέρχονται 
από τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη·
3. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2, εγκρίνει:
(a) τα αναγκαία μέτρα για τη διαχείριση 
του δικτύου των εθνικών σημείων επαφής 
που προβλέπεται στο παρόν άρθρο·
(β) τη φύση και το είδος των δεδομένων 
που συλλέγονται και ανταλλάσσονται στο 
εσωτερικό του δικτύου·
(γ) κατευθυντήριες γραμμές για την 
ενημέρωση των ασθενών που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α) του παρόντος άρθρου.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Επιφέρει αδικαιολόγητο διπλασιασμό των υφιστάμενων διοικητικών φορέων στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 560
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
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περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή.

περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή.

Or. nl

Τροπολογία 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν τη συμμετοχή των 
οργανώσεων ασθενών, των ασφαλιστικών 
ταμείων και των φορέων παροχής 
περίθαλψης στα ως άνω εθνικά σημεία 
επαφής

Or. nl

Τροπολογία 562
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή.

1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
οργάνωσης των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης των κρατών 
μελών αυτά ορίζουν ήδη υφιστάμενες 
δομές ως κεντρικά σημεία επαφής για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
κοινοποιούν τα λεπτομερή στοιχεία τους 
στην Επιτροπή.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση αυτών των σημείων επαφής πρέπει να σέβεται την οργάνωση των συστημάτων 
υγείας των κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών. 

Τροπολογία 563
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή. Αυτά τα 
εθνικά σημεία επαφής θεσπίζονται κατά 
τρόπο αποδοτικό και διαφανή. Οι 
πληροφορίες για την ύπαρξή τους 
διαδίδονται σε όλα τα κράτη μέλη, κατά 
τρόπον ώστε οι ασθενείς να έχουν εύκολη 
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να μπορέσουν οι ασθενείς να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη, είναι απαραίτητο να τους προσφερθούν εύκολα προσβάσιμες σχετικές 
πληροφορίες.

Τροπολογία 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και με 
εθνικά σημεία επαφής σε άλλα κράτη 

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και με 
εθνικά σημεία επαφής σε άλλα κράτη 
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μέλη, ιδίως στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιείται η θεραπεία, καθώς και 
με την Επιτροπή:

μέλη, καθώς και με την Επιτροπή:

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

α) διαθέτει στους ασθενείς πληροφορίες, 
ιδίως σχετικά για τα δικαιώματά τους όσον 
αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και τις εγγυήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας, την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες 
προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης 
που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική 
περίθαλψη και σχετικά με τους ισχύοντες 
όρους και προϋποθέσεις·

β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν 
τα δικαιώματά τους και να διεκδικούν 
την κατάλληλη αποζημίωση σε 
περίπτωση πρόκλησης βλάβης από τη 
χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

β) παράγει και διανέμει διαφανείς και 
σχετικές με το θέμα πληροφορίες με 
άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης, όσον αφορά 
την κινητικότητα των επαγγελματιών 
στον τομέα της υγείας· αυτές οι 
πληροφορίες περιλαμβάνουν στοιχεία που 
αφορούν κυρώσεις και δεσμεύσεις που 
απορρέουν από εγκληματικές 
συμπεριφορές, επαγγελματικά 
παραπτώματα και κυρώσεις που 
επιβάλλονται ως αποτέλεσμα της μείωσης 
της ικανότητας προς άσκηση του 
επαγγέλματος·

(γ) συλλέγει αναλυτικές πληροφορίες για 
τους εθνικούς φορείς που ασχολούνται με 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών και διευκολύνει τη συνεργασία 
με αυτούς τους φορείς·
(δ) διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών 
διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για διαφορές που προέρχονται 
από τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σημεία επαφής δεν μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την περίθαλψη σε όλα τα 
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άλλα κράτη μέλη. Δεν είναι ο ρόλος των σημείων επαφής να χρησιμεύουν ως νομικοί 
σύμβουλοι.

Τροπολογία 565
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και με 
εθνικά σημεία επαφής σε άλλα κράτη 
μέλη, ιδίως στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιείται η θεραπεία, καθώς και 
με την Επιτροπή:

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, ενδεχομένως μέσω της 
χρήσης ενός δικτυακού τόπου, σε στενή 
συνεργασία με άλλες αρμόδιες εθνικές 
αρχές και με εθνικά σημεία επαφής σε 
άλλα κράτη μέλη, ιδίως στο κράτος μέλος 
όπου πραγματοποιείται η θεραπεία, καθώς 
και με την Επιτροπή:

Or. nl

Τροπολογία 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος της ασφάλισης θέτει στη διάθεση 
των ασθενών που το ζητούν τα στοιχεία 
επικοινωνίας των εθνικών σημείων 
επαφής σε άλλα κράτη μέλη.

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 567
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και με 
εθνικά σημεία επαφής σε άλλα κράτη 
μέλη, ιδίως στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιείται η θεραπεία, καθώς και 
με την Επιτροπή:

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, με εθνικά 
σημεία επαφής σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως 
στο κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η 
θεραπεία, με οργανώσεις ασθενών, καθώς 
και με την Επιτροπή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις των ασθενών πρέπει να συμμετέχουν και στη συνεργασία με τα εθνικά σημεία 
επαφής και τις αρμόδιες εθνικές αρχές στη διαδικασία παροχής και διάδοσης πληροφοριών 
στους ασθενείς. Πρέπει επίσης να προωθείται από την Επιτροπή η συμμετοχή τους, όταν η 
τελευταία διαμορφώνει και υιοθετεί κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πληροφόρηση των 
ασθενών, που θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις ποιοτικές αρχές σχετικά με την ενημέρωση 
των ασθενών που ενέκρινε πρόσφατα το Φαρμακευτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου.

Τροπολογία 568
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές και με 
εθνικά σημεία επαφής σε άλλα κράτη 
μέλη, ιδίως στο κράτος μέλος όπου 

2. Το εθνικό σημείο επαφής στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, σε στενή συνεργασία με 
άλλες αρμόδιες αρχές και με εθνικά σημεία 
επαφής σε άλλα κράτη μέλη, ιδίως στο 
κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η 
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πραγματοποιείται η θεραπεία, καθώς και 
με την Επιτροπή:

θεραπεία, καθώς και με την Επιτροπή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία δεν πρέπει να περιορίζεται στις εθνικές αρχές, αλλά να περιλαμβάνει όλες τις 
σχετικές αρμόδιες αρχές. 

Τροπολογία 569
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες 
προσφυγής και διεκδίκησης 
αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για 
την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς που 
αναχωρούν για θεραπεία σε άλλο κράτος 
μέλος πληροφορίες και τους ισχύοντες 
όρους και προϋποθέσεις, ιδίως σχετικά με
τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη· τα 
εθνικά σημεία επαφής βοηθούν επίσης 
τους ασθενείς να προασπίζουν τα 
δικαιώματά τους και να διεκδικούν την 
κατάλληλη αποζημίωση σε περίπτωση 
πρόκλησης βλάβης από τη χρήση 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να γίνει δυνατή η καλή λειτουργία των εθνικών σημείων επαφής, είναι αναγκαίο να 
ορισθούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει 
διάκριση μεταξύ των εισερχομένων και εξερχομένων ασθενών και να προσαρμοσθούν ανάλογα 
τα αναγκαία καθήκοντα.

Τροπολογία 570
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, εφόσον τις ζητήσουν, ιδίως 
σχετικά για τα δικαιώματά τους όσον 
αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και τις εγγυήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας, την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες 
προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης 
που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους 
και προϋποθέσεις·

Or. nl

Τροπολογία 571
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες 

α) διαθέτει στους ασθενείς πληροφορίες, 
ιδίως σχετικά με τις εθνικές απαιτήσεις 
όσον αφορά την ποιότητα και την 
ασφάλεια, την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, και τις 
διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης 
αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την 
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προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης 
που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους 
και προϋποθέσεις·

υγειονομική περίθαλψη·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα καθήκοντα που προβλέπονται στην πρόταση της Επιτροπής για τα εθνικά σημεία επαφής 
είναι υπερβολικά πολλά. Δεν είναι πρακτικά δυνατή η παροχή όλων αυτών των πληροφοριών.
Το ουσιαστικό είναι να υπάρχει μια κεντρική υπηρεσία που να συλλέγει όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη στο εκάστοτε κράτος μέλος.

Τροπολογία 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες 
προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης 
που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους 
και προϋποθέσεις·

α) Διαθέτει στους ασθενείς αντικειμενικές 
πληροφορίες γενικής φύσης, ιδίως σχετικά 
με τα δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
καθώς και πληροφορίες σχετικά με την 
ποιότητα και την ασφάλεια, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις Δεν επιτρέπεται να γίνονται 
συστάσεις σχετικά με τους παρόχους των 
υπηρεσιών (Rankings)

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να διαθέτουν αντικειμενικές πληροφορίες, π.χ. και εκθέσεις 
ποιότητας, που είναι προσβάσιμες από το κοινό, δεν μπορούν ωστόσο να δημοσιεύουν ή να 
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εκπονούν Rankings.

Τροπολογία 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις· 

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
από άλλα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεώς 
τους, πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο κράτος μέλος από το 
οποίο προέρχονται και σχετικά με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να ενημερώνουν σχετικά με τα 
στοιχεία που κατέχουν άλλα κράτη μέλη, πράγμα που συνεπάγεται υπερβολικό φόρτο εργασίας 
για τα πρώτα. Προκειμένου η πληροφορία να είναι χρήσιμη για τους πολίτες, θα απαιτούνταν 
συνεχής ανανέωσή της, πράγμα που δενφαίνεται ότι θα μπορούσε να συμβεί. Εννοούμε ότι θα 
αρκούσε να ανελάμβανε το κάθε κράτος μέλος την ευθύνη να παρέχει πληροφορίες σχετικές με 
την υγειονομική περίθαλψη που παρεσχέθη στην επικράτειά του και, σε κάθε περίπτωση, να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά στοιχεία επαφής άλλων κρατών μελών.
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Τροπολογία 574
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, το δημόσιο ή ιδιωτικό 
καθεστώς του παρόχου περίθαλψης, τη 
διαδικασία επιστροφής και τον πίνακα 
απόδοσης των εξόδων, τις διαδικασίες 
προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης 
που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους 
και προϋποθέσεις·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με το συμβατικό καθεστώς των παρόχων περίθαλψης 
προκαλεί προβλήματα στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης. Τ κράτη μέλη θα πρέπει να  
έχουν μια καλύτερη άποψη για το ιδιωτικό ή δημόσιο καθεστώς του παρόχου περίθαλψης προς 
αποφυγή των χρηματοοικονομικών προβλημάτων που οφείλονται στο ιδιωτικό καθεστώς του 
παρόχου περίθαλψης σε καταστάσεις διασυνοριακής περίθαλψης.

Τροπολογία 575
Evangelia Tzampazi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
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τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, την 
ευκολία πρόσβασης στις υποδομές 
υγειονομικής περίθαλψης στα κράτη μέλη 
και σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες σχετικά με την ευκολία πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν 
προϋπόθεση για τα άτομα αυτά, όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταβούν για θεραπεία σε 
άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 576
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά με τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και 
την ασφάλεια, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις 
διαδικασίες προσφυγής και διεκδίκησης 
αποζημίωσης που είναι διαθέσιμες για την 
υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε 
άλλο κράτος μέλος και σχετικά με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις

Or. de



PE418.360v01-00 18/100 AM\764262EL.doc

EL

Τροπολογία 577
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις· παρέχει και διανέμει 
πληροφορίες σχετικά με τα κέντρα 
αριστείας ή τα ιδρύματα περίθαλψης που 
θεωρούνται ιδιαίτερα αποτελεσματικά 
στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
ασθενειών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Όπως και τα νομικά δικαιώματα, οι παρεχόμενες πληροφορίες πρέπει να καλύπτουν τα κέντρα 
αριστείας.

Τροπολογία 578
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) επικουρεί τους ασθενείς για ζητήματα 
σχετικά με την επιστροφή εξόδων και 
εξασφαλίζει ότι οι δαπάνες επιστρέφονται 
ταχέως στους ασθενείς·
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Or. sv

Αιτιολόγηση

Έχει μεγάλη σημασία οι ασθενείς να λαμβάνουν βοήθεια από τα εθνικά σημεία επαφής για 
ζητήματα σχετικά με την επιστροφή. Αυτά τα θέματα μπορεί να είναι δύσκολα και πολύπλοκα 
για τους ασθενείς και τα εθνικά σημεία επαφής μπορούν να επικουρούν τους ασθενείς επ’ αυτού 
παρέχοντας ενεργό υποστήριξη και συμβουλές.

Τροπολογία 579
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β - δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν 
τα δικαιώματά τους και να διεκδικούν 
την κατάλληλη αποζημίωση σε 
περίπτωση πρόκλησης βλάβης από τη 
χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

διαγράφεται

γ) συλλέγει αναλυτικές πληροφορίες για 
τους εθνικούς φορείς που ασχολούνται με 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών και διευκολύνει τη συνεργασία 
με αυτούς τους φορείς·
d) διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών 
διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για διαφορές που προέρχονται 
από τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη·

Or. de
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Τροπολογία 580
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν 
τα δικαιώματά τους και να διεκδικούν 
την κατάλληλη αποζημίωση σε 
περίπτωση πρόκλησης βλάβης από τη 
χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σημεία επαφής θα αποτελούν πηγές πληροφοριών και συνδέσμους προς τα 
συστήματα υγείας των άλλων κρατών μελών. Δεν θα μπορούν όμως να προσφέρουν 
εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλές, ή να ενεργούν ως συνήγοροι μεμονωμένων 
ασθενών. 

Τροπολογία 581
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν 
τα δικαιώματά τους και να διεκδικούν 
την κατάλληλη αποζημίωση σε 

β) παρέχει και διανέμει στους 
εισερχόμενους ασθενείς πληροφορίες 
σχετικά με τις ισχύουσες εθνικές 
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περίπτωση πρόκλησης βλάβης από τη 
χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα 
και την ασφάλεια, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε αυτό το  
κράτος μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς, όταν 
είναι αναγκαίο, για τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις ως προς την επίλυση 
των διαφορών και τους καθοδηγεί στον 
προσδιορισμό της κατάλληλης διαδικασίας 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να γίνει δυνατή η καλή λειτουργία των εθνικών σημείων επαφής, είναι αναγκαίο να 
ορισθούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει 
διάκριση μεταξύ των εισερχομένων και εξερχομένων ασθενών και να προσαρμοσθούν ανάλογα 
τα αναγκαία καθήκοντα.

Τροπολογία 582
Evangelia Tzampazi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν τα 
δικαιώματά τους και να διεκδικούν την 
κατάλληλη αποζημίωση σε περίπτωση 
πρόκλησης βλάβης από τη χρήση 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 

β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν τα 
δικαιώματά τους και να διεκδικούν την 
κατάλληλη αποζημίωση σε περίπτωση 
πρόκλησης βλάβης από τη χρήση 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς, με 
τρόπους προσβάσιμους στα άτομα με 
αναπηρίες, για τις διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις ως προς την επίλυση 
των διαφορών, τους καθοδηγεί στον 
προσδιορισμό της κατάλληλης διαδικασίας 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τη 
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παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

συγκεκριμένη περίπτωση και τους βοηθά 
να παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν τα 
δικαιώματά τους και να διεκδικούν την 
κατάλληλη αποζημίωση σε περίπτωση 
πρόκλησης βλάβης από τη χρήση 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

β) βοηθά τους ασθενείς από άλλα κράτη 
μέλη, κατόπιν αιτήσεώς τους, να 
προασπίζουν τα δικαιώματά τους και να 
διεκδικούν την κατάλληλη αποζημίωση σε 
περίπτωση πρόκλησης βλάβης από τη 
χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται. 
το εθνικό σημείο επαφής ενημερώνει, 
ιδίως, τους ασθενείς από άλλα κράτη 
μέλη, κατόπιν αιτήσεώς τους, για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να ενημερώνουν σχετικά με τα 
στοιχεία που κατέχουν άλλα κράτη μέλη, πράγμα που συνεπάγεται υπερβολικό φόρτο εργασίας 
για τα πρώτα. Προκειμένου η πληροφορία να είναι χρήσιμη για τους πολίτες, θα απαιτούνταν 
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συνεχής ανανέωσή της, πράγμα που δενφαίνεται ότι θα μπορούσε να συμβεί. Εννοούμε ότι θα 
αρκούσε να ανελάμβανε το κάθε κράτος μέλος την ευθύνη να παρέχει πληροφορίες σχετικές με 
την υγειονομική περίθαλψη που παρεσχέθη στην επικράτειά του και, σε κάθε περίπτωση, να 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά στοιχεία επαφής άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία 584
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) βοηθά τους ασθενείς να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά την 
πρόσβαση στα ιατρικά μητρώα τους, 
όπως ορίζει το άρθρο 6, παράγραφος 5·

Or. en

Τροπολογία 585
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) βοηθά τους ασθενείς να 
εξασφαλίσουν τις διαδικαστικές 
εγγυήσεις στις οποίες αναφέρεται το 
άρθρο 9 της παρούσας οδηγίας, 
ερχόμενο, εάν είναι σκόπιμο, σε επαφή με 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σημεία επαφής πρέπει να είναι σε θέση να βοηθούν τους ασθενείς να προστατεύσουν 
τα δικαιώματά τους, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα οδηγία, ενώπιον των εθνικών αρχών 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι ασφαλισμένοι, όταν τα τελευταία αποφασίζουν σχετικά με 
το δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος. Το σημείο επαφής θα μπορούσε, για 
παράδειγμα, να έρχεται σε επαφή με την αρμόδια αρχή, εάν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
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έχει τηρηθεί η προθεσμία για τις διοικητικές αποφάσεις.

Τροπολογία 586
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συλλέγει αναλυτικές πληροφορίες για 
τους εθνικούς φορείς που ασχολούνται με 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών και διευκολύνει τη συνεργασία 
με αυτούς τους φορείς·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να γίνει δυνατή η καλή λειτουργία των εθνικών σημείων επαφής, είναι αναγκαίο να 
ορισθούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει 
διάκριση μεταξύ των εισερχομένων και εξερχομένων ασθενών και να προσαρμοσθούν ανάλογα 
τα αναγκαία καθήκοντα.

Τροπολογία 587
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) συλλέγει αναλυτικές πληροφορίες για 
τους εθνικούς φορείς που ασχολούνται με 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών και διευκολύνει τη συνεργασία 
με αυτούς τους φορείς·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σημεία επαφής θα αποτελούν πηγές πληροφοριών και συνδέσμους προς τα 
συστήματα υγείας των άλλων κρατών μελών. Δεν θα μπορούν όμως να προσφέρουν 
εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλές, ή να ενεργούν ως συνήγοροι μεμονωμένων 
ασθενών. 

Τροπολογία 588
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών 
διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για διαφορές που προέρχονται 
από τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να γίνει δυνατή η καλή λειτουργία των εθνικών σημείων επαφής, είναι αναγκαίο να 
ορισθούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις ανάγκες των ασθενών. Πρέπει, συνεπώς, να γίνει 
διάκριση μεταξύ των εισερχομένων και εξερχομένων ασθενών και να προσαρμοσθούν ανάλογα 
τα αναγκαία καθήκοντα.

Τροπολογία 589
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών 
διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για διαφορές που προέρχονται 
από τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη·

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σημεία επαφής θα αποτελούν πηγές πληροφοριών και συνδέσμους προς τα 
συστήματα υγείας των άλλων κρατών μελών. Δεν θα μπορούν όμως να προσφέρουν 
εξατομικευμένη υποστήριξη και συμβουλές, ή να ενεργούν ως συνήγοροι μεμονωμένων 
ασθενών.

Τροπολογία 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών 
διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για διαφορές που προέρχονται 
από τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή του σημείου αυτού και η συμπερίληψή του στην παράγραφο 9.5 (βλ. 
τροπολογία στο άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο β), δεδομένου ότι υπεύθυνα για την δράση 
αυτή θεωρούνται τα κράτη μέλη και όχι τα εθνικά σημεία επαφής για την διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη .

Τροπολογία 591
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά τα 
παράλληλα συστήματα της 
διασυνοριακής περίθαλψης (Κανονισμός 



AM\764262EL.doc 27/100 PE418.360v01-00

EL

(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου και 
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας)

Or. nl

Τροπολογία 592
Evangelia Tzampazi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) βοηθά τους ασθενείς που ανήκουν σε 
ευάλωττες πληθυσμιακές ομάδες να 
ασκήσουν τα δικαιώματα που τους 
αναγνωρίζονται στην παρούσα οδηγία, με 
στόχο την προώθηση της ισότιμης 
πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Γίνεται μια προσπάθεια να αποφευχθεί το ενδεχσόμενο οι πιο ευάλωττες πληθυσμιακές ομάδες 
να τεθούν σε ακόμη μειονεκτικότερη θέση σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες, όσον αφορά την 
πρόσβαση και τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 593
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) διευκολύνει την πρόσβαση των 
ασθενών στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή στα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς υπόκειται στους όρους που αναφέρονται στο 
άρθρο 15 της οδηγίας. Αυτοί είναι δυνατόν να αποτελούν εμπόδιο για τη συμμετοχή ορισμένων 
κρατών μελών, πράγμα το οποίο θα αποτελούσε μειονέκτημα για τους ασθενείς αυτών των 
κρατών μελών που πάσχουν από ασθένειες που αντιμετωπίζονται από τα κέντρα αναφοράς.

Τροπολογία 594
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2, εγκρίνει:

3. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη 
μέλη για να προσδιορίσει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φύση των πληροφοριών που θα προσφέρουν τα εθνικά σημεία επαφής θα εξαρτάται από τη 
φύση των συστημάτων υγείας τους και το είδος των πληροφοριών που ήδη συλλέγουν. Είναι, 
συνεπώς, σκόπιμο να συνεργασθούν με την Επιτροπή στον προσδιορισμό των μέτρων αυτών.

Τροπολογία 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εισαγωγική παράγραφος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει:

3. Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, 
εγκρίνουν:

Or. es



AM\764262EL.doc 29/100 PE418.360v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται αποδεκτό να αναλαμβάνει η Επιτροπή τις ενέργειες αυτές, αλλά τα κράτη μέλη 
πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία προκειμένου να τις αναπτύξουν, έχοντας προς τούτο και 
την υποστήριξη της Επιτροπής.

Τροπολογία 596
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατευθυντήριες γραμμές για την 
ενημέρωση των ασθενών που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α) του παρόντος άρθρου.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η Επιτροπή συντάσσει κατάλογο με 
τα εθνικά σημεία επαφής τον οποίο και 
δημοσιοποιεί, πρωτίστως μέσω ειδικού 
δικτυακού τόπου·  ένα τμήμα του τόπου 
αυτού περιλαμβάνει τα ευρωπαϊκά κέντρα 
αριστείας που ειδικεύονται σε 
συγκεκριμένες ασθένειες· ένα επιπλέον 
χωριστό τμήμα περιλαμβάνει λεπτομερή 
στοιχεία σχετικά με τα κέντρα που 
ειδικεύονται στην αντιμετώπιση σπάνιων 
ασθενειών.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Στους ευρωπαίους ασθενείς πρέπει να δοθεί μια συνολική εικόνα των επιλογών περίθαλψης 
που υπάρχουν σε ολόκληρη την Ευρώπη για συγκεκριμένες ασθένειες που απαιτούν ειδική 
αντιμετώπιση.

Τροπολογία 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και συνάπτουν τις σχετικές συμφωνίες .

Or. nl

Τροπολογία 599
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη 
συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή 
ad hoc βάση και άλλων μορφών 
διασυνοριακής συνεργασίας.

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη 
συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή 
ad hoc βάση και άλλων μορφών 
διασυνοριακής συνεργασίας. Τούτο θα 
πρέπει να αφορά επίσης την ιατρική 
περίθαλψη σε έκτακτα περιστατικά, 
ιδιαίτερα για λόγους ομαλής λειτουργίας 
του συστήματος μεταφοράς ασθενών ή 
τραυματιών.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Ειδικά σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου έκτακτου περιστατικού, θα πρέπει η διασυνοριακή 
συνεργασία, ιδιαίτερα για επείγουσα μεταφορά ασθενών, να λειτουργεί απρόσκοπτα και να μην 
προκαλούνται καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας.

Τροπολογία 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη 
συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή 
ad hoc βάση και άλλων μορφών 
διασυνοριακής συνεργασίας.

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη 
συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή 
ad hoc βάση και άλλων μορφών 
διασυνοριακής συνεργασίας και 
συνάπτουν τις σχετικές συμφωνίες.

Or. nl

Τροπολογία 601
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
μητρώα στα οποία είναι καταχωρημένοι 
οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας είναι εξίσου 
προσβάσιμα για τους αντίστοιχους 
αρμόδιους φορείς όλων των κρατών 
μελών. 
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Or. en

Τροπολογία 602
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανταλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 
διαδικασίες για δεοντολογικά ή ποινικά 
παραπτώματα εναντίον παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 603
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με 
περιπτώσεις στις οποίες κάποια κράτη 
μέλη δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις 
τους όσον αφορά την αμοιβαία συνδρομή. 
Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή λαμβάνει 
τα κατάλληλα μέτρα, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 226 της Συνθήκης. Η 
Επιτροπή ενημερώνει τακτικά τα κράτη 
μέλη σχετικά με τη λειτουργία των 
διατάξεων που σχετίζονται με την 
αμοιβαία συνδρομή.

Or. en
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Τροπολογία 604
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή ενθαρρύνει και 
υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών για την ανταλλαγή 
εμπειριών και πληροφοριών (όπως 
σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές, τις 
διαθέσιμες θεραπείες, τις κλινικές 
δοκιμές και τα αποτελέσματα 
ερευνητικών έργων), συμβάλλοντας έτσι 
στη βελτίωση της ποιότητας και της 
ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης 
σε ολόκληρη την ΕΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών θα συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 
ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη, ειδικότερα τα όμορα 
κράτη, δύνανται να συνάψουν αμοιβαίες 
συμφωνίες, όπως ορίζουν οι παράγραφοι 
1 και 2, κυρίως όσον αφορά ορισμένα 
άλλα κατάλληλα πλαίσια συνεργασίας που 
θα πρέπει να διατηρηθούν ή να λάβουν 
μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών, τη ροή 
ασθενών μεταξύ των εν λόγω κρατών 
μελών, τους μηχανισμούς 
προγραμματισμού και ορισμένες μορφές 
περίθαλψης που παρέχεται στο έδαφός 
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τους.

Or. nl

Τροπολογία 606
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ισότιμες αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών μπορούν να 
συμβουλεύονται τα μητρώα παρόχων 
περίθαλψης όπως ακριβώς και οι 
αρμόδιες αρχές στην επικράτειά τους.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα μητρώα στα οποία καταγράφεται το συμβατικό καθεστώς των παρόχων περίθαλψης θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα στα εθνικά σημεία επαφής των κρατών μελών ώστε να μπορούν να 
παρέχουν την κατάλληλη πληροφόρηση.

Τροπολογία 607
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Η Επιτροπή διοργανώνει ένα 
σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών 
σχετικά με τις δεοντολογικές και ποινικές 
διαδικασίες εναντίον των παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Χάρη στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών αποφεύγεται το να μπορούν διάφοροι 
ασυνείδητοι πάροχοι περίθαλψης να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους σε άλλο κράτος μέλος. 

Τροπολογία 608
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 γ. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με  
περιπτώσεις στις οποίες άλλα κράτη μέλη 
δεν τήρησαν την υποχρέωση αμοιβαίας 
συνδρομής. Εάν χρειασθεί, η Επιτροπή 
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προς 
επανόρθωση της κατάστασης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Κατ' αναλογία  με την οδηγία για τις υπηρεσίες, οι διατάξεις περί συνεργασίας θα πρέπει να 
καταστούν δεσμευτικές.

Τροπολογία 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη αλληλοενημερώνονται 
αμέσως και με δική τους πρωτοβουλία 
σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών 
υγείας ή τους επαγγελματίες του τομέα 
της υγείας όταν λαμβάνονται ρυθμιστικά 
μέτρα κατά της καταχώρισής τους ή του 
δικαιώματός τους να παρέχουν 
υπηρεσίες. 
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Or. en

Τροπολογία 610
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ανταλάσσουν πληροφορίες σχετικά με 
διαδικασίες για δεοντολογικά ή ποινικά 
παραπτώματα εναντίον παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν 
πληροφορίες για την άσκηση πειθαρχικής 
και ποινικής δίωξης στην επικράτειά 
τους σε βάρος των επαγγελματιών στον 
χώρο της υγείας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ίδιο όπως και για την τροπολογία στην παράγραφο 2α.
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Τροπολογία 612
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 β. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ώστε οι 
αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των άλλων 
κρατών μελών να μπορούν να 
συμβουλεύονται τα μητρώα των 
επαγγελματιών του κλάδου της υγείας 
των κρατών μελών. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια διάταξη αποσκοπεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την υγεία των ασθενών, στο 
πλαίσιο μιας συνεχώς ισχυρότερης συνεργασίας και αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών 
μελών. 

Τροπολογία 613
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή για την παράλειψη κράτους 
μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του για την παροχή αμοιβαίας συνδρομής 
ή συνεργασίας. Αν κριθεί αναγκαίο, η 
Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα 
που προβλέπονται στο άρθρο 226 της 
συνθήκης.  
Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά τα 
κράτη μέλη για την εφαρμογή των 
διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση 
συνεργασίας.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το ίδιο όπως και για την τροπολογία στις παραγράφους 2α και 2β.

Τροπολογία 614
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 14 διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι αθέμιτης χρήσης και συμμόρφωσης, για παράδειγμα σε σχέση με τις 
διαφορές στα μεγέθη των συσκευασιών και τα ονόματα των προϊόντων στα επιμέρους κράτη 
μέλη, καθώς επίσης νομική αβεβαιότητα για τους ασθενείς, όσον αφορά τις ενδεχόμενες 
ευθύνες. Η ίδια η Επιτροπή εξαρτά, στην αιτιολογική σκέψη 39, την αμοιβαία αναγνώριση από 
ιατρική αναγνώριση.

Ακόμη και χωρίς το άρθρο 14 θα ήταν πλήρως εφαρμόσιμη η νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου που προβλέπει ότι ο ασθενής έχει δικαίωμα επιστροφής εξόδων για φάρμακα που 
αγοράζει σε φαρμακεία του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η αγωγή.

Τροπολογία 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν ένα φάρμακο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/83/EΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι συνταγές που χορηγούνται από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε άλλο κράτος 
μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή 

1. Αν ένα φάρμακο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά κράτους μέλους 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2001/83/EΚ, το συγκεκριμένο 
κράτος μέλος εξασφαλίζει ότι οι συνταγές 
που χορηγούνται για το συγκεκριμένο 
φάρμακο από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο 
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μπορούν να χρησιμοποιούνται στο έδαφός 
τους και ότι απαγορεύονται οι περιορισμοί 
της αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, 
εκτός εάν:

με ιατρική βεβαίωση σε άλλο κράτος 
μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο έδαφός 
του και ότι απαγορεύονται οι περιορισμοί 
της αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, 
εκτός εάν:

α) αυτοί περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα και είναι ανάλογοι προς τη 
διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν 
συνιστούν διακρίσεις ή

α) αυτοί περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα και είναι ανάλογοι προς τη 
διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν 
συνιστούν διακρίσεις ή

β) βασίζονται σε θεμιτές και 
αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την 
αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο μιας 
συγκεκριμένης συνταγής.

β) βασίζονται σε θεμιτές και 
αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την 
αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο μιας 
συγκεκριμένης συνταγής ή το σχετικό 
δικαίωμα του προσώπου που γράφει τη 
συνταγή. Η επιστροφή των εξόδων 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους του 
κράτους μέλους ασφάλισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ακόμη κι αν η συνταγή είναι αδιαμφισβήτητα αυθεντική, μπορεί σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις να υπάρχουν θεμιτές και τεκμηριωμένες αμφιβολίες όσον αφορά την αρμοδιότητα 
του προσώπου που γράφει τη συνταγή για το αμφιλεγόμενο φάρμακο, π.χ. για λόγους 
ενδεχόμενης υπέρβασης των ορίων έγκρισης που επιβάλλει η ορθή επαγγελματική πρακτική. Οι 
ενδεχόμενες αυτές αμφιβολίες λαμβάνονται υπόψη με την τροποποίηση του στοιχείου β).

Τροπολογία 616
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν ένα φάρμακο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/83/EΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι συνταγές που χορηγούνται από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε άλλο κράτος 
μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο έδαφός 

1. Αν ένα φάρμακο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/83/EΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι συνταγές που χορηγούνται από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε άλλο κράτος 
μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή, σε 
σχέση με το φάρμακο αυτό, μπορούν να 
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τους και ότι απαγορεύονται οι περιορισμοί 
της αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, 
εκτός εάν:

χρησιμοποιούνται στο έδαφός τους και ότι 
απαγορεύονται οι περιορισμοί της 
αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, 
εκτός εάν:

α) αυτοί περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα και είναι ανάλογοι προς τη 
διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν 
συνιστούν διακρίσεις ή 

α) αυτοί περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα και είναι ανάλογοι προς τη 
διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν 
συνιστούν διακρίσεις ή

β) βασίζονται σε θεμιτές και 
αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την 
αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο μιας 
συγκεκριμένης συνταγής.

β) βασίζονται σε θεμιτές και 
αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την 
αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο μιας 
συγκεκριμένης συνταγής, ή σχετικά με το 
καθεστώς του συνταγογράφου.

Or. en

Τροπολογία 617
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Αν ένα φάρμακο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/83/EΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι συνταγές που χορηγούνται από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε άλλο κράτος 
μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο έδαφός 
τους και ότι απαγορεύονται οι περιορισμοί 
της αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, 
εκτός εάν: 

1. Αν ένα φάρμακο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2001/83/EΚ, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν 
ότι οι συνταγές που χορηγούνται από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο σε άλλο κράτος 
μέλος για ένα κατονομαζόμενο ασθενή, σε 
σχέση με το φάρμακο αυτό, μπορούν να 
χρησιμοποιούνται στο έδαφός τους και ότι 
απαγορεύονται οι περιορισμοί της 
αναγνώρισης μεμονωμένων συνταγών, 
εκτός εάν: 

α) αυτοί περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα και είναι ανάλογοι προς τη 
διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν 
συνιστούν διακρίσεις ή 

α) αυτοί περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα και είναι ανάλογοι προς τη 
διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν 
συνιστούν διακρίσεις ή

β) βασίζονται σε θεμιτές και 
αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την 
αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο μιας 
συγκεκριμένης συνταγής.

β) βασίζονται σε θεμιτές και 
αιτιολογημένες αμφιβολίες ως προς την 
αυθεντικότητα ή το περιεχόμενο μιας 
συγκεκριμένης συνταγής, ή σχετικά με το 
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καθεστώς του συνταγογράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία στο άρθρο 14, παράγραφος 1, σημείο β), αναγνωρίζει ότι η συνταγή μπορεί να 
είναι αυθεντική (δηλαδή να μην είναι πλαστογραφημένη), αλλά να συνεχίζουν να υπάρχουν 
δικαιολογημένες αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσο ο συνταγογράφος διαθέτει τη σχετική 
άδεια ή του έχει τελεσίδικα αφαιρεθεί η άδεια ασκήσεως του επαγγέλματός του. Η διάκριση 
αυτή αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2, σημείο α). Με την τροπολογία καλύπτεται αυτό 
το ενδεχόμενο κενό.

Τροπολογία 618
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγνώριση μιας τέτοιας συνταγής δεν 
επηρεάζει:
(i) τους εθνικούς κανόνες που διέπουν τη 
χορήγηση φαρμάκων, περιλαμβανομένης 
της αντικατάστασης με γενόσημα 
φάρμακα·
(ii) τους εθνικούς κανόνες που διέπουν 
την επιστροφή της δαπάνης για την 
αγορά φαρμάκων με ευρωπαϊκές 
συνταγές·
(iii) ενδεχομένως το επαγγελματικό ή 
ηθικό καθήκον που θα είχε επιβάλει στον 
φαρμακοποιό να αρνηθεί τη χορήγηση 
ενός σκευάσματος, εάν η συνταγή είχε 
χορηγηθεί στο κράτος μέλος περίθαλψης.

Or. en
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Τροπολογία 619
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγνώριση μιας τέτοιας συνταγής δεν 
επηρεάζει:
(i) τους εθνικούς κανόνες που διέπουν τη 
χορήγηση φαρμάκων, περιλαμβανομένης 
της αντικατάστασης με γενόσημα 
φάρμακα·
(ii) τους εθνικούς κανόνες που διέπουν 
την επιστροφή της δαπάνης για την 
αγορά φαρμάκων με ευρωπαϊκές 
συνταγές·
(iii) ενδεχομένως το επαγγελματικό ή 
ηθικό καθήκον που θα είχε επιβάλει στον 
φαρμακοποιό να αρνηθεί τη χορήγηση 
ενός σκευάσματος, εάν η συνταγή είχε 
χορηγηθεί στο κράτος μέλος περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πιστεύουμε ότι στόχος της οδηγίας είναι να διευκολυνθεί η κινητικότητα των ασθενών, όχι 
όμως να δημιουργηθεί ένα διπλό σύστημα για εγχώριους ασθενείς και ασθενείς από άλλα κράτη 
μέλη. Άρα, η χορήγηση ενός φαρμάκου που έχει συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος θα 
πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες αρχές που ισχύουν και για τις τοπικές συνταγές. Δεν πρέπει να 
παραβλέπεται το γεγονός ότι, ακόμη και αν μια συνταγή αναγνωρίζεται, δεν εξυπακούεται ότι ο 
φαρμακοποιός θα είναι πάντα υποχρεωμένος να χορηγεί ό,τι αναγράφεται στη συνταγή αυτή. 
Στην οδηγία αυτό δεν αποσαφηνίζεται. Ο φαρμακοποιός δεν πρέπει να νομίζει ότι είναι 
υποχρεωμένος να εκτελέσει μια συνταγή που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, ακόμη και αν, 
σε περίπτωση που η συνταγή ήταν τοπική, θα είχε αρνηθεί την εκτέλεσή της ή θα είχε χορηγήσει 
διαφορετικό φάρμακο (π.χ. ένα γενόσημο).

Τέλος, το σημείο (iii) προσθέτει σαφήνεια: η αναγνώριση της συνταγής δεν επηρεάζει τον τρόπο 
πληρωμής που ισχύει στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.
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Τροπολογία 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγνώριση μια τέτοιας συνταγής δεν 
επηρεάζει την εφαρμογή των ακόλουθων 
εθνικών διατάξεων:
(i) Κανόνες σχετικά με τη χορήγηση 
φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της 
υποκατάστασης με γενόσημα φάρμακα,
(ii) κανόνες για τη διαμόρφωση των 
τιμών και την επιστροφή των εξόδων,
(iii) επαγγελματικόί ή δεοντολογικοί 
κανόνες που επιτρέπουν στους 
φαρμακοποιούς να αρνούνται τη 
χορήγηση αν η συνταγή έχει εκδοθεί στο 
κράτος μέλος τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της οδηγίας είναι η προώθηση της κινητικότητας των ασθενών, αλλά όχι και η 
δημιουργία διττού συστήματος για τους εντόπιους και τους αλλοδαπούς ασθενείς. Συνεπώς, η 
χορήγηση φαρμάκων με συνταγή που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος πρέπει να υπόκειται 
στους ίδιους κανόνες που ισχύουν και για τις εγχώριες συνταγές. Το σημείο ιι) εξυπηρετεί στο 
να διευκρινιστεί ότι η αναγνώριση συνταγών από άλλα κράτη μέλη δεν επηρεάζει τα εθνικά 
συστήματα τιμολόγησης και επιστροφής εξόδων.

Τροπολογία 621
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγνώριση αυτών των συνταγών 
πραγματοποιείται με την επιφύλαξη:
a) των εθνικών διατάξεων σχετικά με τον 
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τύπο του εξαιρούμενου φαρμακευτικού 
προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων σχετικά με την υποκατάσταση 
των φαρμάκων κοινόχρηστης ονομασίας·
β) των εθνικών διατάξεων σχετικά με την 
επιστροφή των εξόδων ευρωπαϊκών 
συνταγών· 
(γ) οιασδήποτε επαγγελματικής ή ηθικής 
υποχρέωσης που επιτρέπει στον 
φαρμακοποιό να αρνηθεί την χορήγηση 
του φαρμάκου συνταγής η οποία 
εκδόθηκε στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή δέχεται ότι μια τροπολογία μπορεί να είναι αυθεντική (υπό την έννοια ότι 
δεν είναι πλαστή), αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν θεμιτές αμφιβολίες σχετικά με την έγκριση 
του συνταγογράφοντος. Αυτή η διάκριση αναφέρεται στο άρθρο 14 2 (α). Η τροπολογία αυτή 
αποσκοπεί να καλύψει το κενό αυτό.

Η διάθεση φαρμάκου με συνταγή από άλλο κράτος μέλος πρέπει να ακολουθήσει τις ίδιες αρχές 
που διέπουν τις εθνικές συνταγές.   Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ακόμη και στην 
περίπτωση αναγνωρισμένης συνταγής, αυτό δεν σημαίνει ότι ο φαρμακοποιός θα πρέπει, 
οπωσδήποτε, να διαθέσει το φάρμακο που αναγράφεται στη συνταγή.   Στην πρόταση οδηγίας 
δεν λαμβάνεται υπόψη αυτή η διάκριση. Ο φαρμακοποιός δεν πρέπει να θεωρεί ότι πρέπει 
οπωσδήποτε να διαθέσει φάρμακο από συνταγή που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος, εάν, 
στην περίπτωση εγχώριας συνταγής, δεν θα διέθετε το φάρμακο αυτό, ή θα διέθετε ένα 
διαφορετικό τύπο του φαρμάκου (π.χ. φάρμακο κοινόχρηστης ονομασίας).  Τέλος, είναι 
απαραίτητο το σημείο γ) για να διευκρινισθεί ότι η αναγνώριση της συνταγής δεν επηρεάζει το 
καθεστώς πληρωμής που ισχύει στο εν λόγω κράτος μέλος.

Τροπολογία 622
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αυτοί περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα και είναι ανάλογοι προς τη 
διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν 

α) αυτοί δεν περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα και δεν είναι ανάλογοι προς τη 
διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας, δεν 
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συνιστούν διακρίσεις ή συνιστούν διακρίσεις ή 

Or. it

Αιτιολόγηση

Η πρόταση στο κείμενο της Επιτροπής είναι εσφαλμένη.  Στο σημείο (α) αναφέρονται οι 
εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να αποκλίνουν από το γενικό 
κανόνα:  περιορισμοί μπορούν να επιβληθούν υπό οποιαδήποτε μορφή στην αναγνώριση 
μεμονωμένων συνταγών, όταν οι συνταγές αυτές υπερβαίνουν αυτό που είναι αναγκαίο, δεν 
είναι ανάλογες προς τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και συνιστούν διακρίσεις.

Τροπολογία 623
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) διαφαίνεται αλλαγή στο δικαίωμα 
των κρατών μελών να αποφασίζουν ποιες 
υπηρεσίες θα παρέχουν.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν αποσκοπεί να υπονομεύσει την αρχή της επικουρικότητας, σύμφωνα με την οποία 
τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν για τις υπηρεσίες που παρέχουν.

Τροπολογία 624
Riitta Myller

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή εγκρίνει:

2. Η παραπάνω παράγραφος 1 τίθεται σε 
ισχύ όταν η Επιτροπή εγκρίνει σε επαρκή 
βαθμό:

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο 
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φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της 
υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα 
της συνταγής και την έκδοση της συνταγής 
σε άλλο κράτος μέλος από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της 
ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος 
ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της 
υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα 
της συνταγής και την έκδοση της συνταγής 
σε άλλο κράτος μέλος από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της 
ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος 
ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές·

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές·

γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες 
κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται από 
την αναγνώριση των συνταγών που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν αυτό 
επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της 
δημόσιας υγείας.

γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες 
κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται από 
την αναγνώριση των συνταγών που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν αυτό 
επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της 
δημόσιας υγείας.

Or. fi

Τροπολογία 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή εγκρίνει:

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής εγκρίνουν:

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση, η αναγνώριση των φαρμακευτικών συνταγών δημιουργεί καταστάσεις 
και προβλήματα όπως η διαδικασία για την υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών που 
σχετίζονται με τις διάφορες φαρμακευτικές και άλλες παροχές ώστε να είναι δυνατόν μια 
συνταγή να μπορεί να εκτελεσθεί σε ένα κράτος μέλος με την δέουσα ποιότητα, ασφάλεια και 
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αποτελεσματικότητα. Δεν θεωρείται αποδεκτό να αναλαμβάνει μονομερώς η Επιτροπή την 
διαμόρφωση των μέτρων αυτών, αλλά πρέπει τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία 
σχετικά με  τον τρόπο της ανάπτυξής τους.

Τροπολογία 626
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2– εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή εγκρίνει:

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή προτείνει τα 
ακόλουθα:

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που λαμβάνονται έχουν αναπόφευκτα επίδραση στη δραστηριότητα των 
επαγγελματικών του τομέα της υγείας και την προστασία της δημόσιας υγείας. Κρίνεται 
αναγκαίο, τα κράτη μέλη να διατηρήσουν την αρμοδιότητά τους στους συγκεκριμένους τομείς.

Τροπολογία 627
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο 
φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της 
υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα 
της συνταγής και την έκδοση της συνταγής 
σε άλλο κράτος μέλος από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της 
ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος 
ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

α) μη δεσμευτικές κατευθύνσεις που 
καθιστούν δυνατό στο φαρμακοποιό ή 
άλλον επαγγελματία της υγείας να 
επαληθεύει την αυθεντικότητα της 
συνταγής και την έκδοση της συνταγής σε 
άλλο κράτος μέλος από εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο, μέσω της ανάπτυξης ενός 
κοινοτικού υποδείγματος ιατρικής 
συνταγής και της υποστήριξης της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο οι πρωτοβουλίες αυτές να δοκιμασθούν αρχικά με μη δεσμευτικές 
κατευθύνσεις.

Τροπολογία 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο 
φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της 
υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα 
της συνταγής και την έκδοση της συνταγής 
σε άλλο κράτος μέλος από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της 
ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος 
ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο 
φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της 
υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα 
της συνταγής και την έκδοση της συνταγής 
σε άλλο κράτος μέλος από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της 
ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος 
ιατρικής συνταγής, του καθορισμού των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εγκυρότητά της και τα γλωσσικά 
προαπαιτούμενα και της υποστήριξης της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
ηλεκτρονικών συνταγών 
(ePrescriptions)·και του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των στοιχείων του ασθενούς.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση, η αναγνώριση των φαρμακευτικών συνταγών δημιουργεί καταστάσεις 
και προβλήματα όπως η διαδικασία για την υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών που 
σχετίζονται με τις διάφορες φαρμακευτικές και άλλες παροχές ώστε να είναι δυνατόν μια 
συνταγή να μπορεί να εκτελεσθεί σε ένα κράτος μέλος με την δέουσα ποιότητα, ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα. Δεν θεωρείται αποδεκτό να αναλαμβάνει μονομερώς η Επιτροπή την 
διαμόρφωση των μέτρων αυτών, αλλά πρέπει τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία 
σχετικά με  τον τρόπο της ανάπτυξής τους.
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Τροπολογία 629
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές·

β) μη δεσμευτικές κατευθύνσεις για να 
εξασφαλίζεται ότι τα φάρμακα που 
συνταγογραφούνται σε ένα κράτος μέλος 
και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν σκόπιμο οι πρωτοβουλίες αυτές να δοκιμασθούν αρχικά με μη δεσμευτικές 
κατευθύνσεις. 

Τροπολογία 630
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές·

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά στη βάση 
αποκλειστικά μιας διεθνούς κοινής 
ονομασίας (ΔΚΟ) και ότι οι πληροφορίες 
στους ασθενείς σχετικά με το προϊόν είναι 
κατανοητές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στις συνταγές θα πρέπει να αναγράφεται μόνο η διεθνής κοινή ονομασία (ΔΚΟ). Η ΔΚΟ είναι 
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διεθνώς αναγνωρισμένη και σαφής για όλους τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας. Με τη 
χρήση της ΔΚΟ, η χορήγηση των φαρμάκων δεν περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη εμπορική 
ονομασία. Ορισμένα κράτη μέλη προωθούν τη χορήγηση και χρήση των φθηνότερων 
γενόσημων φαρμάκων.

Τροπολογία 631
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές·

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές· οι συνταγές που 
εκδίδονται στο πλαίσιο του ως άνω 
κοινοτικού εντύπου διατυπώνονται 
σύμφωνα με τη διεθνή κοινή ονομασία 
(ΔΚΟ)·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι εμπορικές ονοματολογίες ορισμένων φαρμάκων είναι δυνατόν να ποικίλλουν από το ένα 
κράτος στο άλλο. Μια συνταγή σε ΔΚΟ θα επέτρεπε να αμβλυνθεί αυτό το πρόβλημα.

Τροπολογία 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές· σε περίπτωση 
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προϊόν είναι κατανοητές· που η ονομασία του φαρμάκου που 
συνταγογραφείται έχει επινοηθεί 
αυθαιρέτως ή πρόκειται περί εμπορικού 
σήματος, θα αναφέρεται επίσης και η 
κοινή διεθνής ονομασία (ΔΚΟ)·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση, η αναγνώριση των φαρμακευτικών συνταγών δημιουργεί καταστάσεις 
και προβλήματα όπως η διαδικασία για την υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών που 
σχετίζονται με τις διάφορες φαρμακευτικές και άλλες παροχές ώστε να είναι δυνατόν μια 
συνταγή να μπορεί να εκτελεσθεί σε ένα κράτος μέλος με την δέουσα ποιότητα, ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα. Δεν θεωρείται αποδεκτό να αναλαμβάνει μονομερώς η Επιτροπή την 
διαμόρφωση των μέτρων αυτών, αλλά πρέπει τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία 
σχετικά με  τον τρόπο της ανάπτυξής τους.

Τροπολογία 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές·

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές· οι συνταγές που 
εκδίδονται σύμφωνα με αυτό το 
υπόδειγμα της ΕΕ πρέπει να 
χρησιμοποιούν τη διεθνή κοινή ονομασία 
(ΔΚΟ) των φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να είναι αναγνώσιμες παντού στην Ευρώπη, οι συνταγές που συντάσσονται 
σύμφωνα με το κοινοτικό πρότυπο θα πρέπει να χρησιμοποιούν κοινό γλωσσάριο, δηλαδή τη 
διεθνή κοινή ονομασία (ΔΚΟ), η οποία καταγράφει τα φάρμακα σύμφωνα με τη μοριακή τους 
σύνθεση και όχι την εμπορική ονομασία τους, που μπορεί να διαφέρει από το ένα κράτος μέλος 
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στο άλλο.

Τροπολογία 634
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) μέτρα για να εξασφαλίζεται η επαφή, 
αν χρειασθεί, μεταξύ του συνταγογράφου 
και του προμηθευτή του φαρμάκου, για 
τη διασφάλιση της πλύηρους κατανόησης 
της θεραπείας·

Or. en

Τροπολογία 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) μέτρα για τη διευκόλυνση της επαφής 
του προσώπου που γράφει τη συνταγή και 
του προσώπου που χορηγεί τα φάρμακα, 
για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με 
τη συνταγή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα αναγνώρισης των ευρωπαϊκών συνταγών θα διευκόλυνε την άμεση επαφή μεταξύ 
ιατρών και φαρμακοποιών. Μια τέτοια άμεση επαφή συνιστά ουσιαστική προϋπόθεση για την 
επίλυση ενδεχόμενων αποριών σχετικά με τη φαρμακευτική αγωγή και αποτελεί ήδη κοινή 
πρακτική στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 636
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) μέτρα για να εξασφαλίζεται η επαφή, 
αν χρειασθεί, μεταξύ του συνταγογράφου 
και του προμηθευτή του φαρμάκου, για 
τη διασφάλιση της πλύηρους κατανόησης 
της θεραπείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει την αναγνώριση των συνταγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα 
πρέπει να κάνει δυνατή και την επαφή μεταξύ συνταγογράφου και προμηθευτή του φαρμάκου. 
Αυτό είναι απαραίτητο για να εξασφαλισθεί η κατανόηση της θεραπείας και είναι συνήθης 
πρακτική σε εθνικό επίπεδο, ώστε να υπάρχει επικοινωνία με τους επαγγελματίες που έχουν 
αναλάβει τη θεραπεία, σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τη συνταγή.

Τροπολογία 637
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες 
κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται 
από την αναγνώριση των συνταγών που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν αυτό 
επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της 
δημόσιας υγείας.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 638
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες 
κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται 
από την αναγνώριση των συνταγών που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν αυτό 
επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της 
δημόσιας υγείας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κατά πόσο ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων θα πρέπει να εξαιρεθούν από το σύστημα 
αναγνώρισης είναι κάτι που πρε΄πει να εξετασθεί σε εθνικό επίπεδο. Ανάλογα με τις εθνικές 
αρμοδιότητες στον τομέα αυτόν, οι πολιτικές σχετικά με τον έλεγχο των επιτρεπόμενων 
φαρμάκων ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα. Αυτό, με τη σειρά του, αντικατοπτρίζει 
την εδραιωμένη αρχή ότι τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν το επίπεδο προστασίας της υγείας 
που επιθυμούν να εξασφαλίσουν στους πολίτες τους. Η Επιτροπή μπορεί να διαφωνεί με την 
αναλογικότητα των μέτρων αυτών, δεν είναι όμως ορθό να λαμβάνονται αποφάσεις για όλη την 
ΕΕ όσον αφορά τέτοια θέματα σε επίπεδο Επιτροπής και είναι αμφίβολο το κατά πόσο η 
Επιτροπή έχει τη νόμιμη δυνατότητα να το πράξει.

Τροπολογία 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες 
κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται 
από την αναγνώριση των συνταγών που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν αυτό 
επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της 
δημόσιας υγείας.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η απόφαση για το ποιες κατηγορίες φαρμάκων εξαιρούνται από την αναγνώριση θα πρέπει να 
λαμβάνεται από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν 
διαφορετικά συστήματα εποπτείας των επιτρεπόμενων φαρμάκων. Η Επιτροπή μπορεί να 
μεμονωμένες περιπτώσεις να θέτει υπό αμφισβήτηση την αναλογικότητας των εθνικών μέτρων, 
ωστόσο η εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας σε επίπεδο Επιτροπής, 
που προβλέπεται στην παρούσα πρόταση, θα υπερέβαινε τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
από τη Συνθήκη.

Τροπολογία 640
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες 
κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται 
από την αναγνώριση των συνταγών που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν αυτό 
επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της 
δημόσιας υγείας.

c) μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί, 
εάν χρειασθεί, ότι ο συνταγογράφος και ο 
διαθέτων το φάρμακο θα μπορούν να 
έρθουν σε επαφή, ώστε να διασφαλισθεί η 
πλήρης ανάλυση της θεραπείας.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει την αναγνώριση της συνταγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα 
πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο επαφής μεταξύ του διαθέτοντος το φάρμακο και του 
συνταγογράφου.  Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης ανάλυση της 
θεραπείας και αποτελεί κοινή πρακτική σε εθνικό επίπεδο για την επικοινωνία των 
επαγγελματιών του κλάδου υγείας που είναι υπεύθυνοι για θεραπεία σε περίπτωση αμφιβολίας 
ως προς την συνταγή. 
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Τροπολογία 641
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες 
κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται από 
την αναγνώριση των συνταγών που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν αυτό 
επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης της 
δημόσιας υγείας.

γ) μέτρα προκειμένου συγκεκριμένες 
κατηγορίες φαρμάκων να εξαιρούνται από 
την αναγνώριση των συνταγών που 
προβλέπεται στο παρόν άρθρο, όταν 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1 δηλαδή
όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους 
διαφύλαξης της δημόσιας υγείας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη σαφήνεια, θα ήταν χρήσιμο να διευκρινιστεί πότε ή κάτω από 
ποιες ειδικές συνθήκες τα κράτη μέλη μπορούν να απέχουν από την απαγόρευση κάθε μορφής 
περιορισμού όσον αφορά την αναγνώριση των μεμονωμένων συνταγών.

Τροπολογία 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) μέτρα για τον καθορισμό των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες θα είναι 
δυνατή η υποκατάσταση φαρμάκων, 
όπως περιπτώσεις εξάντλησης των 
αποθεμάτων ή επείγουσας ανάγκης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα πρόταση, η αναγνώριση των φαρμακευτικών συνταγών δημιουργεί καταστάσεις 
και προβλήματα όπως η διαδικασία για την υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών που 
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σχετίζονται με τις διάφορες φαρμακευτικές και άλλες παροχές ώστε να είναι δυνατόν μια 
συνταγή να μπορεί να εκτελεσθεί σε ένα κράτος μέλος με την δέουσα ποιότητα, ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα. Δεν θεωρείται αποδεκτό να αναλαμβάνει μονομερώς η Επιτροπή την 
διαμόρφωση των μέτρων αυτών, αλλά πρέπει τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία 
σχετικά με  τον τρόπο της ανάπτυξής τους.

Τροπολογία 643
Nicolae Vlad Popa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η απόφαση να δοθεί κατ’ εξαίρεση 
άδεια για φάρμακα που δεν διατίθενται 
κανονικά στο κράτος μέλος ασφάλισης θα 
πρέπει να λαμβάνεται από ιατρική 
επιτροπή που θα εκτιμά εάν η ζωή ενός 
ασθενή βρίσκεται σε κίνδυνο, εάν η 
ποιότητα ζωής του έχει επιδεινωθεί ή εάν 
θα μπορούσε να χορηγηθεί εναλλακτικό 
φάρμακο το οποίο θεωρείται παρόμοιο.

Or. en

Τροπολογία 644
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Tα μέτρα που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2 
εγκρίνονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2. Tα μέτρα που 
αναφέρονται στο στοιχείο γ) της 
παραγράφου 2 και έχουν σχεδιαστεί για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μέσω 
της συμπλήρωσής της, θα εγκριθούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 

διαγράφεται



PE418.360v01-00 58/100 AM\764262EL.doc

EL

με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή σχετίζεται με προηγούμενες τροπολογίες στο άρθρο 14, παράγραφος 2, όπου 
προτεινόταν οι πρωτοβουλίες αυτές να δοκιμασθούν αρχικά με μη δεσμευτικό τρόπο. Συνεπώς, 
το σημείο αυτό δεν είναι πλέον αναγκαίο. 

Τροπολογία 645
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 
δεν υποχρεώνουν κατά κανέναν τρόπο 
ένα κράτος μέλος ασφάλισης να 
επιστρέψει σε έναν ασφαλισμένο τα έξοδα 
αγοράς ενός φαρμακευτικού 
σκευάσματος που συνταγογραφήθηκε στο 
κράτος μέλος θεραπείας, εάν αυτό δεν 
περιλαμβάνεται στα οφέλη που 
αναγνωρίζει το κράτος μέλος ασφάλισης 
στο ασφαλισμένο πρόσωπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος αυτής της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει ότι το κράτος μέλος ασφάλισης δεν είναι 
υποχρεωμένο να επιστρέφει τα έξοδα για φάρμακα που λαμβάνουν οι ασθενείς στο κράτος 
μέλος όπου πραγματοποιείται η θεραπεία, τα οποία δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στο κράτος 
μέλος ασφάλισης.
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Τροπολογία 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.
Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα ανοικτά σε 
κάθε νέο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης 
που επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν 
λόγω πάροχος πληροί όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

1. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς είναι 
προαιρετικές συμπράξεις για την 
ανταλλαγή επιστημονικής πείρας με 
στόχο να βελτιωθούν οι δυνατότητες 
υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών 
με σπανιότερες ασθένειες, και βασίζονται 
στη μέθοδο του ανοιχτού συντονισμού.
Τα δίκτυα αναφοράς προσφέρουν μια 
ευκαιρία για την επίδειξη της ευρωπαϊκής 
υπεροχής στην ιατρική έρευνα και 
περίθαλψη. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν 
την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς των παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης. Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα 
ανοικτά σε κάθε νέο πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης που επιθυμεί να συμμετέχει, 
εφόσον ο εν λόγω πάροχος πληροί όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι μια ευκαιρία που προσφέρουν τα συστήματα υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών. Θα πρέπει να προβλέπεται υποστήριξη με την ανταλλαγή γνώσεων και πείρας 
στον τομέα των σπάνιων ασθενειών.

Τροπολογία 647
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. 

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. 
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Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα ανοικτά σε 
κάθε νέο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης 
που επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν 
λόγω πάροχος πληροί όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια. 

Τα δίκτυα αυτά αξιοποιούν τις εμπειρίες 
της συνεργασίας στον τομέα της 
περίθαλψης που έχουν αποκτηθεί στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών ομίλων 
εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Τα δίκτυα 
αυτά είναι πάντα ανοικτά σε κάθε νέο 
πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν λόγω 
πάροχος πληροί όλες τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις και κριτήρια. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι ΕΟΕΣ είναι μια πρόσφατη καινοτομία, που αναγνωρίζεται σε κοινοτικό επίπεδο στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006, και σημαντικό σημείο αναφοράς για τις περιφερειακές δραστηριότητες 
μακροκλίμακας.

Τροπολογία 648
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 –  παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. 
Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα ανοικτά σε 
κάθε νέο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης 
που επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν 
λόγω πάροχος πληροί όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς
υπηρεσιών και παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης για τις σπάνιες ασθένειες. Tα 
δίκτυα αυτά είναι πάντα ανοικτά σε κάθε 
νέο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν λόγω 
πάροχος πληροί όλες τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις και κριτήρια.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Υπό τις παρούσες συνθήκες, οι αρμοδιότητες των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς πρέπει να 
περιορίζονται σε ορισμένες ασθένειες.
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Τροπολογία 649
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.
Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα ανοικτά σε 
κάθε νέο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης 
που επιθυμεί να συμμετέχει, εφόσον ο εν 
λόγω πάροχος πληροί όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης, 
ιδιαίτερα στον τομέα των σπάνιων 
ασθενειών. Tα δίκτυα αυτά είναι πάντα 
ανοικτά σε κάθε νέο πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης που επιθυμεί να συμμετέχει, 
εφόσον ο εν λόγω πάροχος πληροί όλες τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις και κριτήρια.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί 
ιδιαίτερη προτεραιότητα στον τομέα των σπάνιων ασθενειών, δεδομένου ότι στο συγκεκριμένο 
τομέα τα επιμέρους κράτη μέλη δεν μπορούν μόνα τους να διαθέτουν την τεχνογνωσία και τις 
τεχνολογικές δυνατότητες για να βοηθούν ουσιαστικά τους ασθενείς. Οι δραστηριότητες στον 
τομέα των σπάνιων ασθενειών έχουν γνήσια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επομένως, η 
ανάπτυξη των δικτύων πρέπει να αρχίσει από εδώ.

Τροπολογία 650
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν 
μηχανισμούς πιστοποίησης και 
διαπίστευσης των εθνικών δικτύων 
αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζονται 
θεραπευτικές αγωγές που θα είναι 
συμβατές με ορισμένες προδιαγραφές 
ποιότητας και ασφάλειας. Αυτοί οι 
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μηχανισμοί πιστοποίησης 
διαμορφώνονται από καθορισμένα διεθνή 
ινστιτούτα και από ένα ευρωπαϊκό 
συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών και των 
σημαντικότερων οργανώσεων ασθενών. 
Στο συμβούλιο αυτό ανατίθεται η 
επίβλεψη και παρακολούθηση της 
πρακτικής εφαρμογής των 
προαναφερθέντων μηχανισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is necessary to foresee a mechanism of independent certification of the processes and the 
networks accredited and aknowledged by MS. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό 
συμβούλιο με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών μελών και των σπουδαιότερων ενώσεων 
ασθενών και το οποίο θα αναλάβει να παρακολουθεί τις δραστηριότητες των κρατών μελών και 
νε επιβλέπει την υλοποίησή τους.

Τροπολογία 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στόχος των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς είναι:

διαγράφεται

α) να βοηθήσουν ώστε να γίνει 
πραγματικότητα το δυναμικό της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας για την πολύ 
εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη 
των ασθενών και για τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης· το δυναμικό 
αυτό απορρέει από τις καινοτομίες της 
ιατρικής επιστήμης και των τεχνολογιών 
υγείας·
β) να βοηθήσουν στην προώθηση της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας με καλή σχέση κόστους-
οφέλους για όλους τους ασθενείς που 
πάσχουν από ασθένεια για την οποία 
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απαιτείται ιδιαίτερη συγκέντρωση πόρων 
ή ειδικών γνώσεων·
γ) να μεγιστοποιήσουν την καλή σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας κατά τη 
χρήση των πόρων, με τη συγκέντρωσή 
τους όπου είναι σκόπιμο·
δ) να βοηθήσουν στην ανταλλαγή 
γνώσεων και στην παροχή κατάρτισης 
για τους επαγγελματίες της υγείας·
ε) να παρέχουν σημεία συγκριτικής 
αξιολόγησης της ποιότητας και της 
ασφάλειας και να βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη και στην εξάπλωση κορυφαίων 
πρακτικών εντός και εκτός του δικτύου·
στ) να βοηθήσουν τα κράτη μέλη με 
ανεπαρκή αριθμό ασθενών που πάσχουν 
από συγκεκριμένες ασθένειες ή έλλειψη 
τεχνολογίας ή ειδικών γνώσεων να 
παρέχουν το πλήρες φάσμα των 
υπηρεσιών υψηλής εξειδίκευσης ή τη 
βέλτιστη ποιότητα.

Or. de

Τροπολογία 652
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να συμβάλουν στην ενοποίηση των 
γνώσεων όσον αφορά στην πρόληψη των 
νόσων και τη θεραπεία των σημαντικών 
και πλέον κοινών ασθενειών·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κέντρων Αναφοράς δεν θα πρέπει να περιορισθεί 
στις σπάνιες νόσους.
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Τροπολογία 653
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να μεγιστοποιήσουν την καλή σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας κατά τη 
χρήση των πόρων, με τη συγκέντρωσή 
τους όπου είναι σκόπιμο· 

γ) να μεγιστοποιήσουν την καλή σχέση 
κόστους-αποτελεσματικότητας κατά τη 
χρήση των πόρων, με τη συγκέντρωσή 
τους όπου είναι σκόπιμο από ιατρική 
άποψη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων, των τεχνικών επιπέδου και των δυναμικών έρευνας πρέπει 
να έχει πάντοτε μια ιατρική και επιστημονική αιτιολόγηση. Πρέπει να πραγματοποιείται 
εκκινώντας από ποιοτικά κριτήρια. Πρόκειται για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν καλύτερης 
ανάληψης της θεραπείας για τους ασθενείς και όχι για ανταπόκριση σε οικονομικές απαιτήσεις. 

Τροπολογία 654
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 - στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που 
επιτρέπουν την όσο το δυνατόν καλύτερη 
χρησιμοποίηση των υφισταμένων πόρων 
στον τομέα της υγείας σε περίπτωση 
σοβαρών ατυχημάτων, ιδιαίτερα στις 
διασυνοριακές ζώνες.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα σοβαρά ατυχήματα που απαιτούν επείγουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πρέπει να 
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ληφθούν υπόψη από τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς.

Τροπολογία 655
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 - στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) να προσφέρουν σχέδια και 
διαδικασίες για την αναβάθμιση 
εξειδικευμένων νοσηλευτικών πόρων, σε 
περίπτωση σοβαρών ατυχημάτων ή 
επειγουσών αναγκών μεγάλης κλίμακας, 
ειδικά σε παραμεθόριες περιοχές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εμφανές ότι σε περίπτωση ατυχήματος (ή καταστροφής) η υγειονομική περίθαλψη πρέπει 
να παρέχεται με τις ελάχιστες δυνατές διοικητικές διαδικασίες προέγκρισης. 

Η ανάγκη για άμεση αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά που συμβαίνουν σε παραμεθόριες 
περιοχές απαιτεί την ευρεία συνεργασία των κρατών μελών και των ιατρικών τους υπηρεσιών 
αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών σε περιφερειακό επίπεδο.  Το παραϊατρικό προσωπικό 
είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις καταστάσεις.

Τροπολογία 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει: διαγράφεται
α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προϋποθέσεων και των κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούν οι πάροχοι 
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υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν 
να προσχωρήσουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς:
i) διαθέτουν τις κατάλληλες ικανότητες 
για διάγνωση, παρακολούθηση και 
διαχείριση των ασθενών με αποδεικτικά 
στοιχεία καλών αποτελεσμάτων, εάν 
ισχύουν·
ii) διαθέτουν επαρκή ικανότητα και 
δραστηριότητα για την παροχή των 
σχετικών υπηρεσιών και διατηρούν 
σταθερή την ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών·
iii) έχουν ικανότητα παροχής συμβουλών 
από ειδικούς, διάγνωσης ή επιβεβαίωσης 
διάγνωσης, παραγωγής και τήρησης 
κατευθυντήριων γραμμών για ορθές 
πρακτικές και εφαρμογής μέτρων και 
ελέγχων της ποιότητας·
iv) μπορούν να επιδείξουν μια 
πολυεπιστημονική προσέγγιση·
v) παρέχουν υψηλό επίπεδο ειδικών 
γνώσεων και εμπειρίας που 
τεκμηριώνεται από εκδόσεις, υποτροφίες 
ή τιμητικές διακρίσεις, δραστηριότητες 
διδασκαλίας και κατάρτισης·
vi) πραγματοποιούν ισχυρή συμβολή στην 
έρευνα·
vii) συμμετέχουν στην επιδημιολογική 
επιτήρηση, π.χ. σε μητρώα·
διατηρούν στενούς δεσμούς και 
συνεργάζονται με άλλα κέντρα και δίκτυα 
ειδικών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και
διαθέτουν ικανότητα δικτύωσης·
ix) έχουν στενούς δεσμούς και 
συνεργάζονται με ενώσεις ασθενών, όπου 
υπάρχουν.
β) τη διαδικασία για την ίδρυση 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Είναι μια ευκαιρία που προσφέρουν τα συστήματα υγείας που υπάγονται στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών. Θα πρέπει να προβλέπεται υποστήριξη με την ανταλλαγή γνώσεων και πείρας 
στον τομέα των σπάνιων ασθενειών.

Τροπολογία 657
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος και στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει: 3. Η Επιτροπή προτείνει:
α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν 
οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμούν να προσχωρήσουν στα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, ώστε να 
εξασφαλίζεται ιδίως ότι τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα αναφοράς:

α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου 
των περιοχών σπανιότερων ασθενειών 
που πρέπει να καλυφθούν και των 
προϋποθέσεων και των κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούν οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν 
να προσχωρήσουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς:

Or. en

Αιτιολόγηση

As set out in the explanatory memorandum (point 8.3.) of the proposed Directive, the main 
aim of  the European reference networks it to “provide healthcare to patients who have 
conditions requiring particular concentration of resources or expertise, in order to provide 
affordable, high-quality and cost-effective care”. This should be reflected in the relevant 
Article of the Directive. The number of researchers and health professionals dealing with rare  
diseases and/or highly specialized care being relatively small, it is essential to pool resources 
for the benefit of European patients. 
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Τροπολογία 658
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος και στοιχείο α - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει: 3. Η Επιτροπή προτείνει τα ακόλουθα:
α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν 
οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμούν να προσχωρήσουν στα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, ώστε να 
εξασφαλίζεται ιδίως ότι τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα αναφοράς:

α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων, του καταλόγου 
των τομέων σπανιότερων ασθενειών που 
πρέπει να καλυφθούν και των 
προϋποθέσεων και των κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούν οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν 
να προσχωρήσουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς:

Or. de

Αιτιολόγηση

Wie in der Begründung (Punkt 8.3) des Richtlinienvorschlags dargelegt, besteht das 
wichtigste Ziel der Europäischen Referenznetze darin, "Gesundheitsdienstleistungen für 
Patienten bereit[zu]stellen …, deren Gesundheitszustand eine verstärkte Konzentration von 
Ressourcen oder Fachwissen erfordert, um so eine erschwingliche, hochwertige und 
kostengünstige Versorgung zu ermöglichen". Dies sollte sich in dem einschlägigen Artikel der 
Richtlinie widerspiegeln. Da die Zahl der Forscher und Angehörigen der Gesundheitsberufe, 
die sich mit seltenen Krankheiten und/oder Spezialbehandlungen befassen, relativ klein ist, 
müssen die Ressourcen zum Nutzen der europäischen Patienten gebündelt werden.

Τροπολογία 659
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει: 3. Αφού συμβουλευθεί τους 
σημαντικότερους ενδιαφερόμενους 
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παράγοντες, η Επιτροπή εγκρίνει:

Or. en

Τροπολογία 660
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει: 3. Η Επιτροπή εργάζεται με τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα αναφοράς για να αναπτύξει: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει περίπου πέντε ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς ως πρότυπα 
σχέδια. Τα σχέδια αυτά πρέπει να αξιολογηθούν πριν αναπτυχθούν δεσμευτικά κριτήρια. Προς 
το παρόν, η Επιτροπή θα πρέπει να εργασθεί με τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για την 
ανάπτυξη μη δεσμευτικών κριτηρίων.

Τροπολογία 661
Georgs Andrejevs

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εγκρίνει: 3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
σημαντικούς εμπειρογνώμονες και 
ενδιαφερόμενους παράγοντες, εγκρίνει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη δημιουργία των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς, θα έχει καίρια σημασία η 
διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες για την ανάπτυξη ενός κατάλληλου και 
ορθολογικού καταλόγου κριτηρίων για την εξασφάλιση της λειτουργίας τους.
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Τροπολογία 662
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 
και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν 
οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμούν να προσχωρήσουν στα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, ώστε να 
εξασφαλίζεται ιδίως ότι τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα αναφοράς:

α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου 
των περιοχών σπανιότερων, ενδεχομένως 
θανατηφόρων και δυσθεράπευτων 
ασθενειών που πρέπει να καλυφθούν και
των προϋποθέσεων και των κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούν οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν 
να προσχωρήσουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συνταχθεί ένας κατάλογος σπάνιων ασθενειών και ασθενειών που θα 
μπορούσαν να έχουν ως συνέπεια τον θάνατο του ασθενούς εάν στη χώρα τους δεν εφαρμόζεται 
μια εξειδικευμένη θεραπεία. Για παράδειγμα, στο πεδίο του καρκίνου υπάρχουν στην ΕΕ λίγα 
κέντρα εξειδικευμένης θεραπείας και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να διαδόσουν περισσότερο τις 
γνώσεις τους. 

Τροπολογία 663
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 

α) κατάλογο ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, 
συμπεριλαμβανομένων του καταλόγου 
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και των κριτηρίων που πρέπει να πληρούν 
οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμούν να προσχωρήσουν στα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, ώστε να 
εξασφαλίζεται ιδίως ότι τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα αναφοράς:

των περιοχών σπανιότερων ασθενειών 
που πρέπει να καλυφθούν και των 
προϋποθέσεων και των κριτηρίων που 
πρέπει να πληρούν οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης που επιθυμούν 
να προσχωρήσουν στα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως 
ότι τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς:

Or. en

Τροπολογία 664
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - στοιχείο α - σημείο ix α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ix α) διατηρούν κατάλληλες και 
αποτελεσματικές σχέσεις με τους 
παρόχους τεχνολογιών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα κέντρα αναφοράς στοχεύουν στην επιτάχυνση της διάδοσης των καινοτόμων ιατρικών 
τεχνολογιών, αλλά το κείμενο δεν προβαίνει σε καμία αναφορά όσον αφορά τις σχέσεις με τους 
προμηθευτές τεχνολογιών που είναι μια σημαντική πηγή καινοτομίας. 

Τροπολογία 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - στοιχείο α - σημείο ix α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ix a) ασχολούνται κατά κύριο λόγο με 
θεραπείες πολύ σπάνιων ασθενειών ή με 
παθολογίες των οποίων η αντιμετώπιση
απαιτεί τόσο υψηλό κόστος ή επίπεδο 
εξειδίκευσης ώστε να γίνεται αδύνατη η 



PE418.360v01-00 72/100 AM\764262EL.doc

EL

προσφορά της αναγκαίας περίθαλψης σε 
όλα τα κράτη μέλη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποφεύγονται καταστάσεις στις οποίες η χρήση των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς να οδηγεί στη μη διαθεσιμότητα θεραπειών κοντά στον τόπο κατοικίας των ασθενών.

Τροπολογία 666
Colm Burke

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 - στοιχείο α - σημείο ix α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ix a) ερευνούν τη δυνατότητα 
συνδυασμού των εθνικών σημείων 
επαφής και των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς σε μια ενιαία θεσμική δομή σε 
κάθε κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά σημεία επαφής και τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς θα μπορούσαν να συνδυασθούν 
και να σχηματίσουν έναν ενιαίο κόμβο επικοινωνίας με τους ασθενείς που αναζητούν 
πληροφορίες για εκτός συνόρων περίθαλψη.

Τροπολογία 667
Karin Jöns

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 3 - στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη διαδικασία για την ίδρυση 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς.

β) τη διαδικασία για την ίδρυση 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και ζητεί 
την ανάπτυξη διαδικασιών ευρωπαϊκής 
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πιστοποίησης, προκειμένου να 
διασφαλίζονται η ανεξαρτησία, η 
αντικειμενικότητα, η διαφάνεια και ο μη 
κερδοσκοπικός χαρακτήρας της 
πιστοποίησης των παρόχων υπηρεσιών 
υγείας που ανήκουν στο δίκτυο 
αναφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μόνο με μια διαδικασία ευρωπαϊκής πιστοποίησης διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
υγείας που ανήκουν στο δίκτυο αναφοράς πληρούν αδιαμφισβήτητα τα απαιτούμενα κριτήρια 
ποιότητας, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της αρχής της επικουρικότητας.

Τροπολογία 668
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) μέτρα με στόχο τη βελτίωση της 
οικονομικής και γεωγραφικής 
προσβασιμότητας των ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εφόσον διοργανωθεί μια εξειδικευμένη περίθαλψη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητά τους.
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Τροπολογία 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η αναζήτηση, μέσω των δικτύων 
αναφοράς, περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, θα πρέπει να λαμβάνει χώρα εάν η 
αντιμετώπιση πολύ σπάνιων ασθενειών ή 
παθολογιών απαιτεί τόσο υψηλό κόστος ή 
επίπεδο εξειδίκευσης ώστε να γίνεται 
αδύνατη η προσφορά της αναγκαίας 
περίθαλψης στο συγκεκριμένο κράτος 
μέλος και, συνεπώς, συμπληρώνει την 
παροχή περίθαλψης στο κράτος αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποφεύγονται καταστάσεις στις οποίες η χρήση των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς να οδηγεί στη μη διαθεσιμότητα θεραπειών κοντά στον τόπο κατοικίας των ασθενών.

Τροπολογία 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Για κάθε θεραπεία που δεν 
ανταποκρίνεται στα κριτήρια της 
παραγράφου 3α, τα κράτη μέλη έχουν την 
ευθύνη να προσφέρουν περίθαλψη όσο το 
δυνατόν πλησιέστερα στην κατοικία του 
ασθενούς και να εγγυώνται ισότιμη 
πρόσβαση, από γεωγραφική άποψη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποφεύγονται καταστάσεις στις οποίες η χρήση των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς να οδηγεί στη μη διαθεσιμότητα θεραπειών κοντά στον τόπο κατοικίας των ασθενών.

Τροπολογία 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα μέτρα στα οποία αναφέρεται το 
παρόν άρθρο δεν χρησιμοποιούν τους 
ίδιους μηχανισμνούς χρηματοδότησης 
της περίθαλψης που αναφέρονται στο 
υπόλοιπο σώμα της παρούσας οδηγίας. 
Για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς χρησιμοποιείται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης1 (διαρθρωτικοί πόροι). Τα 
δίκτυα αναφοράς θα προσφέρουν συχνά 
περίθαλψη που δεν είναι διαθέσιμη στο 
κράτος μέλος κατοικίας και, συνεπώς, 
δεν έχουν εφαρμογή μηχανισμοί όπως η 
επιστροφή των εξόδων.
1

http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
x_el.htm

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποσαφηνισθεί ποιος πληρώνει όταν γίνεται χρήση των ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι η πληρωμή γίνεται κατά 
τρόπον ώστε οι αναγκαίες θεραπείες να είναι πράγματι διαθέσιμες για όλους τους ασθενείς και 
να μην ασκείται πίεση στις άλλου είδους θεραπείες κοντά στον τόπο κατοικίας.
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Τροπολογία 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Tα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και έχουν σχεδιαστεί για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μέσω 
της συμπλήρωσής της, θα εγκριθούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 673
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Tα μέτρα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 και έχουν σχεδιαστεί για 
την τροποποίηση μη ουσιαστικών 
στοιχείων της παρούσας οδηγίας μέσω 
της συμπλήρωσής της, θα εγκριθούν 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με μία προηγούμενη τροπολογία του άρθρου 15, παράγραφος 
4, του ίδιου συντάκτη. Η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει περίπου πέντε ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς ως πρότυπα σχέδια. Τα σχέδια αυτά πρέπει να αξιολογηθούν πριν αναπτυχθούν 
δεσμευτικά κριτήρια. Προς το παρόν, η Επιτροπή θα πρέπει να εργασθεί με τα ευρωπαϊκά 
δίκτυα αναφοράς για την ανάπτυξη μη δεσμευτικών κριτηρίων.
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Τροπολογία 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Πειραματικές ζώνες

Προκειμένου να επιτευχθεί στο μέλλον 
μια όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική 
πολιτική υγειονομικής περίθαλψης, η 
Επιτροπή ορίζει  παραμεθόριες περιοχές 
ως πειραματικές ζώνες στις οποίες 
δοκιμάζονται, αναλύονται και 
αξιολογούνται λεπτομερώς οι καινοτόμες 
πρωτοβουλίες στον τομέα της 
διασυνοριακής περίθαλψης.

Or. nl

Τροπολογία 675
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 16 διαγράφεται

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η πολιτική διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης δεν συνίσταται στην παρέμβαση στον τρόπο 
παροχής της, για παράδειγμα. Θα πρέπει να συνίσταται στην κατάρτιση κατευθυντήριων 
γραμμών, την αποτελεσματική αξιολόγηση, την καθοδήγηση σε οικονομικά θέματα, και την 
εποπτεία προκειμένου να διασφαλίζεται ικανοποιητική ποιότητα και να επιτυγχάνεται το 
επίπεδο που επιδιώκει η πολιτική στον τομέα της υγείας. Τα κράτη μέλη έχουν οργανώσει την 
υγειονομική τους περίθαλψη κατά τρόπο ασφαλή και αξιόπιστο. Η διαχείριση της υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης νέων προϊόντων, θα πρέπει να 
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εξακολουθήσει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η 
γραφειοκρατία.

Τροπολογία 676
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που 
είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, οποτεδήποτε 
τα κράτη μέλη αποφασίσουν να τα 
καθιερώσουν. Tα μέτρα αυτά 
αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις των 
τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στα μέτρα αυτά 
καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα 
και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα 
των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης.

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, αναπτύσσει μέτρα που θα 
επιτρέψουν τη διαλειτουργικότητα των 
τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας, στο βαθμό που αυτό είναι 
αναγκαίο για την εγγύηση της ασφάλειας 
του ασθενούς, στο πεδίο της 
διασυνοριακής περίθαλψης. Tα μέτρα 
αυτά αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις των 
τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στα μέτρα αυτά 
καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα 
και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα 
των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας (e-health) πρέπει να γίνουν αντικείμενο 
προσεκτικής εξέτασης πριν εγκριθούν δεσμευτικά πρότυπα. Τα κράτη μέλη έχουν ήδη 
δραστηριοποιηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης e-health 2004, με στόχο την ευρεία 
υιοθέτηση των τεχνολογιών e-health μέχρι το 2010. Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να 
προκαταλαμβάνει την υλοποίηση του σχεδίου αυτού.
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Τροπολογία 677
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι 
αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα 
μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις 
των τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στα μέτρα αυτά 
καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα 
και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα 
των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι 
αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα 
μέτρα αυτά συμμορφώνονται με την 
ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας 
δεδομένων στο εκάστοτε κράτος μέλος 
και αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις των 
τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Στα μέτρα αυτά 
καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα 
και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα 
των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης.

Or. en



PE418.360v01-00 80/100 AM\764262EL.doc

EL

Τροπολογία 678
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι 
αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα 
μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις 
των τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στα μέτρα αυτά 
καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα 
και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα 
των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης.

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι 
αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα 
μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις 
των τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τη 
νομοθεσία περί προστασίας των 
δεδομένων που ισχύει σε κάθε κράτος 
μέλος. Στα μέτρα αυτά καθορίζονται ιδίως 
τα αναγκαία πρότυπα και η ορολογία για 
τη διαλειτουργικότητα των σχετικών 
συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης 
και επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματική παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Or. de

Τροπολογία 679
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι 

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι 
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αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα 
μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις 
των τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στα μέτρα αυτά 
καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα 
και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα 
των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης.

αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα 
μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις 
των τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στα μέτρα αυτά 
καθορίζονται ιδίως:

- τα αναγκαία πρότυπα και η ορολογία για 
τη διαλειτουργικότητα των σχετικών 
συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης 
και επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματική παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης·
- οι κανόνες σχετικά με την πρόσβαση 
στον ιατρικό φάκελο και, κυρίως, οι 
κανόνες σχετικά με την εξασφάλιση της 
ρητής συναίνεσης του ασθενή για την 
πρόσβαση στον ιατρικό του φάκελο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να προβλεφθούν αυστηροί κανόνες σε θέματα πρόσβασης στους φακέλους υγείας και 
διαδικασίες ρητής συναίνεσης για την μελέτη ιδιωτικών φακέλων υγείας.  
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Τροπολογία 680
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι 
αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα
μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις 
των τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. Στα μέτρα αυτά 
καθορίζονται ιδίως τα αναγκαία πρότυπα 
και η ορολογία για τη διαλειτουργικότητα 
των σχετικών συστημάτων τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας ώστε να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
19 παράγραφος 2, τα ειδικά μέτρα που 
είναι αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Στα 
μέτρα αυτά λαμβάνονται υπόψη οι 
εξελίξεις των τεχνολογιών υγείας και της 
ιατρικής επιστήμης με σεβασμό στο 
θεμελιώδες δικαίωμα προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στα 
μέτρα αυτά καθορίζονται ιδίως τα 
αναγκαία πρότυπα και η ορολογία για τη 
διαλειτουργικότητα των σχετικών 
συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης 
και επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματική παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Or. de

Τροπολογία 681
Georgs Andrejevs

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η χρήση 
της e-Health και άλλων υπηρεσιών 
τηλεϊατρικής: 
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α) σέβεται τα ίδια πρότυπα 
επαγγελματικής ιατρικής ποιότητας και 
ασφάλειας που ισχύουν και για τη μη 
ηλεκτρονική παροχή περίθαλψης·
β) προσφέρει κατάλληλη προστασία 
στους ασθενείς, ιδίως με την εφαρμογή 
των αναγκαίων κανονιστικών 
προϋποθέσεων για τους ιατρούς, 
παρόμοιων με τις ισχύουσες για για τη μη 
ηλεκτρονική περίθαλψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αυτή τεχνολογία αποτελεί ένα βήμα προόδου, θα μπορούσε όμως και να οδηγήσει, 
ενδεχομένως, σε κακή χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην 
περίθυαλψη, με τους συνεπαγόμενους κινδύνους για τους ασθενείς. Πρέπει λοιπόν να ισχύσει το 
ίδιο επίπεδο εγγυήσεων για την ποιότητα και την ασφάλεια με εκείνο που εφαρμόζεται για τις
"συνήθεις" ιατρικές πράξεις. 

Τροπολογία 682
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η χρήση 
της e-Health και άλλων υπηρεσιών 
τηλεϊατρικής σέβεται τα ίδια πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας που ισχύουν και 
για τη μη ηλεκτρονική παροχή 
περίθαλψης.

Or. en
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Τροπολογία 683
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 17 διαγράφεται

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η πολιτική διαχείριση της υγειονομικής περίθαλψης δεν συνίσταται στην παρέμβαση στον τρόπο 
παροχής της, για παράδειγμα. Θα πρέπει να συνίσταται στην κατάρτιση κατευθυντήριων 
γραμμών, την αποτελεσματική αξιολόγηση, την καθοδήγηση σε οικονομικά θέματα, και την 
εποπτεία προκειμένου να διασφαλίζεται ικανοποιητική ποιότητα και να επιτυγχάνεται το 
επίπεδο που επιδιώκει η πολιτική στον τομέα της υγείας. Τα κράτη μέλη έχουν οργανώσει την 
υγειονομική τους περίθαλψη κατά τρόπο ασφαλή και αξιόπιστο. Η διαχείριση της υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης νέων προϊόντων, θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να γίνεται σε εθνικό επίπεδο, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί η 
γραφειοκρατία.

Τροπολογία 684
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία για τη διαχείριση των νέων
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Συνεργασία για τη διαχείριση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου 
το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου 
το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

1α. Η Επιτροπή θεσπίζει, μετά από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, επιχειρησιακό πλαίσιο για 
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το δίκτυο, βασιζόμενο σε αρχές χρηστής 
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της 
αμεροληψίας των διαδικασιών, καθώς 
και στην ευρεία και πλήρη συμμετοχή 
των φορέων όλων των ενδιαφερομένων 
κοινωνικών ομάδων, περιλαμβανομένων 
των ιατρών, των ασθενών και της 
βιομηχανίας.

2. Ο στόχος του δικτύου αξιολόγησης των 
τεχνολογιών υγείας είναι:

2. Ο στόχος του δικτύου αξιολόγησης των 
τεχνολογιών υγείας είναι:

α) η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ 
εθνικών αρχών ή φορέων·

α) η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ 
εθνικών αρχών ή φορέων·

(α α) η εξεύρεση βιώσιμων τρόπων 
εξισορρόπησης των διαφόρων στόχων 
που είναι η πρόσβαση στα φάρμακα, η 
ανταμοιβή της καινοτομίας και η 
διαχείριση των προϋπολογισμών για την 
υγειονομική περίθαλψη·
(α β) η ανάπτυξη διαφανών, 
αντικειμενικών, συμμετοχικών και 
έγκαιρων διαδικασιών και μεθοδολογιών 
που θα εξισορροπούν όλους αυτούς τους 
στόχους·
(α γ) η εξασφάλιση της πλήρους 
συμμετοχής όλων των σχετικών 
κοινωνικών ομάδων και ιδίως των 
ασθενών, του ιατρικού κόσμου, των 
ερευνητών και της βιομηχανίας·

β) η στήριξη της παροχής αντικειμενικών, 
αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και 
μεταβιβάσιμων πληροφοριών για τη 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών 
υγείας και η διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής ανταλλαγής των 
πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών 
αρχών ή φορέων.

β) η στήριξη της παροχής αντικειμενικών, 
αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και 
μεταβιβάσιμων πληροφοριών για τη 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών 
υγείας και η διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής ανταλλαγής των 
πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών 
αρχών ή φορέων.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές ή τους 
φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας των εν λόγω 
αρχών ή φορέων.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές ή τους 
φορείς που συμμετέχουν στο δίκτυο το 
οποίο αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η 
Επιτροπή επιτρέπει τη συμμετοχή στο 
δίκτυο μόνο σε φορείς που πληρούν της 
αρχές της χρηστής διακυβέρνησης.



PE418.360v01-00 86/100 AM\764262EL.doc

EL

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος
2, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 
ίδρυση και τη διαχείριση αυτού του 
δικτύου και προσδιορίζει τη φύση και το 
είδος των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται.

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος
2, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 
ίδρυση και τη διαχείριση αυτού του 
δικτύου σύμφωνα με τους 
προαναφερθέντες στόχους και 
προσδιορίζει τη φύση και το είδος των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο δίκτυο πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 
διακυβέρνησης, όπως ορίζεται στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση (2001), ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια, την ευθύνη, την αποτελεσματικότητα και 
τη συνεκτικότητα.  Η συνεργασία στην αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας θα πρέπει να 
έχει ως στόχο την προώθηση διαφανών, αντικειμενικών, συμμετοχικών και έγκαιρων 
διαδικασιών.  Συνεπώς, η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει δεκτούς μόνο τους φορείς αξιολόγησης 
των τεχνολογιών υγείας που σ΄ρβονται τις προδιαγραφές αυτές. Η παρούσα τροπολογία 
συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 43.

Τροπολογία 685
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία για τη διαχείριση των νέων
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας 

Συνεργασία για τη διαχείριση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αξιολογήσεις πρέπει να εφαρμόζονται σε όλες τις τεχνολογίες της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των υφισταμένων τεχνολογιών. Αυτό μπορεί να διευκολύνει μια καλή 
διάθεση των πόρων των συστημάτων υγείας των κρατών μελών.
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Τροπολογία 686
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου 
το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου 
το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Το 
δίκτυο αυτό λειτουργεί βασιζόμενο στις 
αρχές της χρηστής διαχείρισης, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας, 
της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας 
των διαδικασιών, καθώς και στην πλήρη 
συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων, 
περιλαμβανομένων των επαγγελματιών 
του τομέα της υγείας, των ασθενών, των 
επιστημόνων και της βιομηχανίας, εκτός 
εάν η εθνική νομοθεσία απαγορεύει τη 
συμμετοχή ορισμένων από τους φορείς 
αυτούς.

Or. en

Τροπολογία 687
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου 
το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου 
το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν για την λειτουργία 
του δικτύου σύστημα θεμελιωμένο στις 
αρχές της χρηστής διακυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας, 
της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας 
των διαδικασιών, και με πλήρη 
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συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων 
από όλοες τις σχετικές ομάδες, όπου 
περιλαμβάνονται οι κοινωνικοί εταίροι, οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι 
ασθενείς, οι επιστήμονες και η 
βιομηχανία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη δημιουργία του δικτύου για τη συνεργασία στη διαχείριση των νέων τεχνολογιών της υγείας 
πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου 
το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου 
το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν για την λειτουργία 
του δικτύου σύστημα θεμελιωμένο στις 
αρχές της χρηστής διαχείρισης, η οποία 
συμπεριλαμβάνει διαφάνεια, 
αντικειμενικότητα, δίκαιες διαδικασίες 
και πλήρη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, οι ασθενείς, οι 
επιστήμονες και η βιομηχανία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη δημιουργία του δικτύου για τη συνεργασία στη διαχείριση των νέων τεχνολογιών της υγείας 
πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων.
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Τροπολογία 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου 
το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός δικτύου 
το οποίο συνδέει τις εθνικές αρχές ή φορείς 
που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας. Τα 
κράτη μέλη θεσπίζουν για την λειτουργία 
του δικτύου σύστημα θεμελιωμένο στις 
αρχές της χρηστής διαχείρισης, η οποία 
συμπεριλαμβάνει διαφάνεια, 
αντικειμενικότητα, δίκαιες διαδικασίες 
και πλήρη συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων φορέων, στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται οι επαγγελματίες του 
τομέα της υγείας, οι ασθενείς, οι 
επιστήμονες και η βιομηχανία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στη δημιουργία του δικτύου για τη συνεργασία στη διαχείριση των νέων τεχνολογιών της υγείας 
πρέπει να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, περιλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων.

Τροπολογία 690
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή θεσπίζει, σε συμφωνία με 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
επιχειρησιακό πλαίσιο για το δίκτυο, 
βασιζόμενο στις αρχές χρηστής 
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
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διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της 
αμεροληψίας των διαδικασιών, και στη 
συμμετοχή των φορέων όλων των 
ενεχομένων κοινωνικών ομάδων, 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρών, των 
ασθενών και των βιομηχάνων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η θεσμική συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών ή 
οργανισμών αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας καταλήγει σε μια ισόρροπη, ενημερωμένη 
και διαφανή διαδικασία λήψεως αποφάσεων, το δίκτυο πρέπει να είναι ανοικτό στη συμμετοχή 
ενεχομένων φορέων.

Τροπολογία 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το δίκτυο λειτουργεί στη βάση ενός 
πλαισίου δράσης βασιζόμενου στις αρχές 
της υπεύθυνης διοικητικής πρακτικής.
Στις αρχές αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων η διαδικαστική διαφάνεια, το 
δικαίωμα προσφυγής, η 
αντικειμενικότητα, η αμεροληψία και 
πλήρης συμμετοχή όλων των 
ενδιαφερομένων ομάδων συμφερόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης διοικητικής πρακτικής, π.χ. η διαδικαστική διαφάνεια 
και το δικαίωμα προσφυγής, θα αυξήσει την ποιότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 
της λειτουργίας του δικτύου. Οι ομάδες συμφερόντων όπως οι ασθενείς, οι ιατροί και η σχετική 
βιομηχανία, μπορούν να προσφέρουν σημαντική υπεραξία κατά την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών υγείας και θα πρέπει επομένως να έχουν πλήρη συμμετοχή στη λειτουργία του 
δικτύου.
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Τροπολογία 692
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο στόχος του δικτύου αξιολόγησης των 
τεχνολογιών υγείας είναι:

2. Ο στόχος του δικτύου αξιολόγησης των 
τεχνολογιών υγείας είναι:

(a) η στήριξη της συνεργασίας μεταξύ 
εθνικών αρχών ή φορέων·

(α) η εξεύρεση μόνιμων λύσεων για την 
εξισορρόπηση των στόχων της δημόσιας 
υγείας και της  πρόσβασης στα φάρμακα, 
η επιβράβευση της καινοτομίας και η 
διαχείριση των προϋπολογισμών υγείας·
(αα) η ανάπτυξη διαφανών διαδικασιών 
και μεθοδολογιών για τους στόχους 
αυτούς·
(αβ) η διασφάλιση της συμμετοχής του 
συνόλου των ενδιαφερόμενων μερών, 
ιδίως των ασθενών, της ιατρικής 
κοινότητας και της βιομηχανίας σε 
επιλογές που είναι δυνατόν να 
επηρεάσουν τη δημόσια υγεία, την 
καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα 
της Ευρώπης μεσοπρόθεσμα και 
μακροπρόθεσμα·

β) η στήριξη της παροχής αντικειμενικών, 
αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και 
μεταβιβάσιμων πληροφοριών για τη 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών 
υγείας και η διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής ανταλλαγής των 
πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών 
αρχών ή φορέων. 

β) η στήριξη της παροχής αντικειμενικών, 
αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και 
μεταβιβάσιμων πληροφοριών για τη 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών 
υγείας και η διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής ανταλλαγής των 
πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών 
αρχών ή φορέων.

(βα) η εκτίμηση της φύσης και του τύπου 
των πληροφοριών που είναι δυνατόν να 
ανταλλαγούν·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο κύριος στόχος του δικτύου πρέπει να είναι σε συμφωνία με το στόχο της αξιολόγησης των 
τεχνολογιών της υγείας: μια βέλτιστη χρήση των πόρων της υγείας για μια διαρκή 
χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας, η ταχεία πρόσβαση στα φάρμακα για τους ασθενείς και 
τη συνεκτίμηση της ιατρικής καινοτομίας. Το δίκτυο πρέπει κατά συνέπεια να περιλαμβάνει 
όλους τους ενεχόμενους φορείς, όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα και τις συστάσεις του 
Forum.

Τροπολογία 693
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η στήριξη της παροχής αντικειμενικών, 
αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και 
μεταβιβάσιμων πληροφοριών για τη 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών 
υγείας και η διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής ανταλλαγής των 
πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών 
αρχών ή φορέων.

β) η στήριξη της παροχής αντικειμενικών, 
αξιόπιστων, επίκαιρων, διαφανών και 
μεταβιβάσιμων πληροφοριών για τη 
βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 
αποτελεσματικότητα των τεχνολογιών 
υγείας καθώς επίσης οι ενδεχόμενες 
παρενέργειες και επιπτώσεις στην 
κοινωνία, και η διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής ανταλλαγής των 
πληροφοριών αυτών μεταξύ εθνικών 
αρχών ή φορέων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο παρόν άρθρο προβλέπεται η συνεργασία των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την 
εκτίμηση των τεχνολογικών επιπτώσεων στον τομέα της υγείας. Οι υπηρεσίες αυτές διαθέτουν 
πληροφορίες όχι μόνο σχετικά με τη δραστικότητα, αλλά και για τις πιθανές παρενέργειες και 
κοινωνικές μεταβολές. Θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή και για τα ζητήματα αυτά.
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Τροπολογία 694
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2, εγκρίνει τα αναγκαία 
μέτρα για την ίδρυση και τη διαχείριση 
αυτού του δικτύου και προσδιορίζει τη 
φύση και το είδος των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 695
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 
παράγραφος 2, εγκρίνει τα αναγκαία 
μέτρα για την ίδρυση και τη διαχείριση 
αυτού του δικτύου και προσδιορίζει τη 
φύση και το είδος των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται.

4. Η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη 
μέλη με σκοπό να διαμορφώσει τα 
αναγκαία μέτρα για την ίδρυση και τη 
διαχείριση αυτού του δικτύου και 
προσδιορίζει τη φύση και το είδος των 
πληροφοριών που ανταλλάσσονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αναγκαίο να εγκρίνει η Επιτροπή δεσμευτικά μέτρα για τη διαχείριση των δικτύων 
αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας.
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Τροπολογία 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 
ίδρυση και τη διαχείριση αυτού του 
δικτύου και προσδιορίζει τη φύση και το 
είδος των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται.

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
3, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 
ίδρυση και τη διαχείριση αυτού του 
δικτύου και προσδιορίζει τη φύση και το 
είδος των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη παράγραφος παραπέμπει στην εφαρμοστέα διαδικασία επιτροπολογίας. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσει στο σημαντικό αυτό σημείο τη δυνατότητα 
επιρροής του σύμφωνα με τη νέα διαδικασία (right of scrutiny).

Τροπολογία 697
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 
ίδρυση και τη διαχείριση αυτού του 
δικτύου και προσδιορίζει τη φύση και το 
είδος των πληροφοριών που 
ανταλλάσσονται.

4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για την 
ίδρυση, τη διαχείριση και τη διαφάνεια
αυτού του δικτύου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το δίκτυο πρέπει να λειτουργεί με διαφανή τρόπο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις 
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που λαμβάνονται κατόπιν της ανταλλαγής των πληροφοριών είναι αξιόπιστες.

Το δίκτυο πρέπει να καθορίζει τον τύπο των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται. Όλοι 
οι συμμετέχοντες στο δίκτυο πρέπει να εμπλακούν σ' αυτή τη συζήτηση που πρέπει να είναι μια 
από τις πρώτες δραστηριότητες του δικτύου.

Τροπολογία 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα δεδομένα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 τουλάχιστον μία φορά 
το χρόνο, εξαιρουμένων των δεδομένων 
που συλλέγονται ήδη σύμφωνα με την 
οδηγία 2005/36/EΚ.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν για 
στατιστικούς σκοπούς στην Επιτροπή τα 
δεδομένα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, εξαιρουμένων των δεδομένων που 
συλλέγονται ήδη σύμφωνα με την οδηγία 
2005/36/EΚ.

Or. de

Τροπολογία 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συλλογή δεδομένων στο πλαίσιο αυτού 
του άρθρου διενεργείται σε στενή 
συνεργασία με τη συλλογή δεδομένων που 
προβλέπεται από τη διοικητική επιτροπή 
για την κοινωνική ασφάλιση των 
διακινούμενων εργαζομένων.

Or. en
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Τροπολογία 700
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
αποτελούμενη από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, με πρόεδρο τον
αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
αποτελούμενη από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, με πρόεδρο έναν
αντιπρόσωπο των κρατών μελών.

Η επιτροπή ζητεί τη γνώμη των 
συμβαλλομένων μερών, όπως των 
εκπροσώπων των οργανισμών 
πληρωμών, συμπεριλαμβανομένων των 
ενώσεων αλληλασφαλίσεων υγείας, των 
ασθενών και των επαγγελματιών υγείας 
(συμπεριλαμβανομένων των 
νοσοκομείων), εάν το κρίνει απαραίτητο 
ή εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη το 
ζητήσει.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε θέματα υγείας, μόνον τα κράτη μέλη είναι αρμόδια, συνεπώς ένας από τους εκπροσώπους 
τους πρέπει να προεδρεύσει της επιτροπής. Θα πρέπει επίσης να ζητήσει την γνώμη των 
συμβαλλομένων μερών.

Τροπολογία 701
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
αποτελούμενη από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, με πρόεδρο τον 
αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
αποτελούμενη από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, τα οποία και 
αναλαμβάνουν την προεδρία. Η επιτροπή 
αυτή μπορεί να συμπληρώνεται με 
εκπροσώπους των ασθενών, των 
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οργανισμών που καταβάλλουν τις 
δαπάνες και των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη επιτροπολογία θα οδηγούσε σε αδιαφανείς και αντιδημοκρατικές διαδικασίες.
Για να γίνει ανοικτή η διαδικασία αυτή, θα πρέπει να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο τα 
κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Τροπολογία 702
Georgs Andrejevs

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
αποτελούμενη από αντιπροσώπους των 
κρατών μελών, με πρόεδρο τον 
αντιπρόσωπο της Επιτροπής.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, 
αποτελούμενη από αντιπροσώπους των
κρατών μελών, με πρόεδρο τον 
αντιπρόσωπο της Επιτροπής. Με τον 
τρόπο αυτόν, η Επιτροπή εξασφαλίζει την 
κατάλληλη διαβούλευση με 
εμπειρογνώμονες από τις οργανώσεις των 
ασθενών και των επαγγελματιών, ιδίως 
στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας, και συντάσσει εμπεριστατωμένη 
έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις 
αυτές. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας είναι δυνατή μόνο με τη συμμετοχή όλων των σχετικών 
μερών. Συνεπώς, πρέπει να διαμορφωθεί ένας κατάλληλος μηχανισμός διαβούλευσης, για την 
υποστήριξη αυτής της "διασυνοριακής επιτροπής για την περίθαλψη". 
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Τροπολογία 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πέντε έτη μετά την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της παρούσας οδηγίας και την 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.

Τρία έτη μετά την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της παρούσας οδηγίας και την 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο, και στη συνέχεια 
τουλάχιστον κάθε 5 χρόνια. Η έκθεση 
αυτή δίδει ιδιαίτερη σημασία στις 
συνέπειες της εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας στην πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη και τις υπηρεσίες υγείας από 
οικονομική και γεωγραφική άποψη, στην 
κινητικότητα των ασθενών και του 
συνόλου των παραγόντων των 
συστημάτων υγείας των κρατών μελών. 
Η έκθεση αυτή προβλέπει τη συμμετοχή 
όλων των μερών και του συνόλου των 
παραγόντων, υποδομών και συστημάτων 
υγείας των κρατών μελών 
συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων 
και των οργανισμών πληρωμών. Εφόσον 
αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο, η 
Επιτροπή επισυνάπτει στην έκθεση 
προτάσεις νομοθετικών τροποποιήσεων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθούν οι προθεσμίες για τις εκθέσεις, τα στοιχεία που πρέπει πιο 
συγκεκριμένα να ληφθούν υπόψη και τα συμβαλλόμενα μέρη που πρέπει οπωσδήποτε να 
ενσωματωθούν στη διαδικασία αξιολόγησης της εφαρμογής και της εκτέλεσης της οδηγίας 
αυτής.
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Τροπολογία 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτορπή μεριμνά ώστε να συλλέγονται 
οι αναγκαίες πληροφορίες για την 
απογραφή της διασυνοριακής ροής 
ασθενών και επαγγελματιών του κλάδου, 
προκειμένου να μπορούν να διορθώνονται 
εγκαίρως οι ενδεχόμενες αρνητικές 
επιπτώσεις και να ενθαρρύνονται οι 
θετικές. Η Επιτροπή καταγράφει τις ως 
άνω πληροφορίες στην έκθεση που ορίζει 
η παράγραφος 1.

Or. nl

Τροπολογία 705
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για το σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη 
του άρθρου 22, τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε μέτρο 
το οποίο έχουν λάβει, τροποποιήσει ή 
διατηρήσει με στόχο την εφαρμογή των 
διαδικασιών που ορίζονται στα άρθρα 8 
και 9.

Για το σκοπό αυτό και με την επιφύλαξη 
του άρθρου 22, τα κράτη μέλη 
ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε μέτρο 
το οποίο έχουν λάβει, τροποποιήσει ή 
διατηρήσει με στόχο την εφαρμογή της 
οδηγίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για τις υπηρεσίες περιλαμβάνει διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης. Θα πρέπει να 
θεσπισθεί μια παρόμοια διαδικασία βάσει του άρθρου 5 το οποίο αντικατοπτρίζει τις αρχές 
γενικού συμφέροντος που θεσπίσθηκαν κατά την ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής  της 6ης 
Ιουνίου 2006, κατά τρόπον ώστε να προσδοθεί ένας πιο δεσμευτικός χαρακτήρας στην ανοικτή 
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μέθοδο συντονισμού, σε πνεύμα σεβασμού της πολυμορφίας των συστημάτων υγείας και της 
αρμοδιότητας των κρατών μελών όσον αφορά στη διοργάνωση του οικείου συστήματος.

Τροπολογία 706
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
έως τις … [ένα έτος μετά την έναρξη 
ισχύος της]. 

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία 
έως τις … [τρία έτη μετά την έναρξη 
ισχύος της]. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατον να τηρηθεί μια τόσο σύντομη προθεσμία για τη μεταφορά της νομοθεσίας. Στην 
μελέτη του αντικτύπου της Επιτροπής δεν φαίνεται να λαμβάνονται υπόψη όλες οι πιθανές 
επιπτώσεις που θα προκύψουν από την αυξημένη κινητικότητα των ασθενών ούτε οι 
απαραίτητες εξελίξεις στην οργάνωση των αντίστοιχων συστημάτων μας υγειονομικής 
περίθαλψης. 
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