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Pakeitimas 557
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11 straipsnis Išbraukta.

Kitoje valstybėje narėje teikiamoms 
sveikatos priežiūros paslaugoms taikytinos 

taisyklės

(1) Kai sveikatos priežiūros paslauga 
teikiama kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje pacientas yra apdraustasis, arba 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas 
reziduoja, yra registruotas arba įsisteigęs, 
ši sveikatos priežiūros paslauga yra 
teikiama pagal valstybės narės, kurioje ji 
yra teikiama, įstatymus laikantis 5 
straipsnio.
(2) Šis straipsnis nėra taikomas profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo atvejais.

Or. hu

Pagrindimas

Nors mes ir sutinkame su principu, išdėstytu 11 straipsnyje, kur numatoma, kad teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugų kitoje valstybėje taikomos valstybės narės, kurioje pacientas 
gydomas, taisyklės, tai reglamentuojame 5 straipsnyje.

11 straipsnio 2 dalyje išdėstytas Direktyvos Nr. 2005/36/EB taikymas, t. y. valstybių narių 
išduotų profesinių kvalifikacijų pripažinimo kitose valstybėse narėse taisyklės. Šis klausimas 
čia neturėtų būti aptariamas, kadangi šių dviejų direktyvų santykis nagrinėjamas 3 
straipsnyje.
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Pakeitimas 558
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai sveikatos priežiūros paslauga 
teikiama kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje pacientas yra apdraustasis, arba 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas 
reziduoja, yra registruotas arba įsisteigęs,
ši sveikatos priežiūros paslauga yra 
teikiama pagal valstybės narės, kurioje ji 
yra teikiama, įstatymus laikantis 5 
straipsnio.

1. Kai sveikatos priežiūros paslauga 
gaunama kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje pacientas yra apdraustasis, ši 
sveikatos priežiūros paslauga yra teikiama 
pagal valstybės narės, kurioje ji yra 
teikiama, įstatymus laikantis 5 straipsnio.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma direktyva turėtų apimti tik tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir pacientų judumo 
atvejus, t. y. pavienių pacientų naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis užsienyje; taigi 
reikėtų išbraukti kitus sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdus.
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Pakeitimas 559
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sveikatos priežiūros paslaugų kitose 
valstybėse nacionaliniai kontaktiniai 

centrai

Išbraukta.

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis.
2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras, glaudžiai bendradarbiaudamas 
su kitomis kompetentingomis 
nacionalinėmis institucijomis ir kitų 
valstybių narių − visų pirma su valstybės 
narės, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, − kontaktiniais 
centrais bei su Komisija:
(a) teikia ir platina informaciją 
pacientams apie jų teises, susijusias su 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitose 
valstybėse, apie kokybės bei saugos 
garantijas, asmens duomenų apsaugą, 
skundų teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir 
žalos, padarytos teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje, atlyginimo būdus ir apie taikomas 
taisykles bei sąlygas;
(b) padeda pacientams ginti savo teises ir, 
jeigu teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje 
padaryta žala, siekti, kad ji būtų atlyginta; 
nacionalinis kontaktinis centras 
pirmiausia informuoja pacientus apie 
ginčų sprendimo galimybes, padeda 
konkrečiu atveju nustatyti tinkamą 
neteisminio ginčų sprendimo sistemą ir 
prireikus padeda pacientams stebėti jų 
ginčo sprendimą;
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(c) kaupia išsamią informaciją apie 
nacionalines įstaigas, tvarkančias 
neteisminius ginčų sprendimus, ir padeda 
bendradarbiauti su tomis įstaigomis;
(d) padeda rengti tarptautinę neteisminių 
ginčų, kylančių dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų kitoje valstybėje, sprendimų 
sistemą;
3. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, patvirtina:
(a) priemones, būtinas šiame straipsnyje 
numatytų nacionalinių kontaktinių centrų 
tinklui valdyti;
(b) duomenų, kurie turi būti kaupiami ir 
kuriais turi būti mainomasi tinkle, pobūdį 
ir rūšį;
(c) šio straipsnio 2 dalies a punkte 
numatytos informacijos pacientams 
gaires.

Or. pl

Pagrindimas

Tai yra nepateisinamas valstybėse narėse esančių įstaigų veiklos dubliavimas. 

Pakeitimas 560
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis.

1. Valstybės narės skiria vieną ar daugiau
sveikatos priežiūros paslaugų kitose 
valstybėse nacionalinių kontaktinių 
centrų ir praneša Komisijai jų pavadinimus 
bei kontaktinius duomenis.

Or. nl
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Pakeitimas 561
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis.

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis. Valstybės narės 
užtikrina, kad pacientų organizacijos, 
sveikatos draudimo fondai ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai dalyvautų šių 
nacionalinių kontaktinių centrų veikloje.

Or. nl

Pakeitimas 562
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis.

1. Nedarant poveikio konkrečiai jų 
sveikatos sistemų struktūrai, valstybės 
narės skiria dabartines struktūras, kaip 
pvz. sveikatos priežiūros paslaugų kitose 
valstybėse  pagrindinius kontaktinius 
centrus ir praneša Komisijai jų 
pavadinimus bei kontaktinius duomenis.

Or. fr

Pagrindimas

Skiriant šiuos kontaktinius centrus reikia paisyti valstybių narių sveikatos sistemų struktūros, 
kaip tai nurodoma Sutarties nuostatose.
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Pakeitimas 563
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis.

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis. Šie nacionaliniai 
kontaktiniai centrai turėtų būti 
veiksmingai ir skaidriai įsteigti.  
Informacija apie juos turėtų būti 
platinama valstybėse narėse siekiant, kad 
pacientai galėtų lengvai ją gauti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti galimybę pacientams įgyvendinti savo teisę gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse būtina, kad jie galėtų lengvai gauti informaciją.

Pakeitimas 564
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis kompetentingomis nacionalinėmis 
institucijomis ir kitų valstybių narių − visų 
pirma su valstybės narės, kurioje 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, 
− kontaktiniais centrais bei su Komisija:

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis kompetentingomis nacionalinėmis 
institucijomis ir kitų valstybių narių 
kontaktiniais centrais bei su Komisija:

(a) teikia ir platina informaciją pacientams 
apie jų teises, susijusias su sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitose valstybėse, 

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

kokybės bei saugos garantijas, asmens 
duomenų apsaugą, skundų teikimo bei 
nagrinėjimo tvarką ir žalos, padarytos 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje, atlyginimo būdus 
ir apie taikomas taisykles bei sąlygas;

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

(b) nustato ir dalijasi su kitomis sveikatos 
priežiūros reguliavimo įstaigomis skaidria 
ir tinkama informacija apie sveikatos 
priežiūros specialistų judėjimą; ši 
informacija apima informaciją apie 
sankcijas ir įsipareigojimus, kylančius dėl 
nusikalstamos veiklos, netinkamai 
atliekamų profesinių pareigų ir sankcijos 
už netinkamai vykdomą veiklą;

(c) kaupia išsamią informaciją apie 
nacionalines įstaigas, tvarkančias 
neteisminius ginčų sprendimus, ir padeda 
bendradarbiauti su tomis įstaigomis;
(d) padeda rengti tarptautinę neteisminių 
ginčų, kylančių dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų kitoje valstybėje, sprendimų 
sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Kontaktiniai centrai negalės teikti informacijos apie visose valstybėse narėse teikiamą 
sveikatos priežiūrą. Kontaktinių centrų vaidmuo neapima patarėjo teisės klausimais funkcijos. 

Pakeitimas 565
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis kompetentingomis nacionalinėmis 

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras, jei galima, naudodamasis 
tinklalapiu, glaudžiai bendradarbiaudamas 
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institucijomis ir kitų valstybių narių − visų 
pirma su valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, −
kontaktiniais centrais bei su Komisija:

su kitomis kompetentingomis 
nacionalinėmis institucijomis ir kitų 
valstybių narių, visų pirma su valstybės 
narės, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, kontaktiniais centrais
ir su Komisija:

Or. nl

Pakeitimas 566
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nacionalinis kontaktinis centras 
valstybėje narėje, kurioje asmuo yra 
apdraustas, pacientams, kurie to prašo, 
teikia nacionalinių kontaktinių centrų 
kitose valstybėse narėse kontaktinius 
duomenis.

Or. es

Pagrindimas

Šiame straipsnyje numatomas įpareigojimas valstybėms narėms teikti informaciją, kurią turi 
kitos valstybės narės, tai joms sukuria papildomą naštą. Norint, kad informacija būtų 
naudinga piliečiams, ją reikia nuolat atnaujinti, o tai neįmanoma. Turėtų užtekti to, kad 
atsakinga valstybė narė teiktų informaciją apie sveikatos priežiūrą savo teritorijoje ir 
nacionalinių kontaktinių centrų kitose valstybėse narėse kontaktinius duomenis.

Pakeitimas 567
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
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centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis kompetentingomis nacionalinėmis 
institucijomis ir kitų valstybių narių − visų 
pirma su valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, − 
kontaktiniais centrais bei su Komisija:

centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis kompetentingomis nacionalinėmis 
institucijomis ir kitų valstybių narių − visų 
pirma su valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, − 
kontaktiniais centrais, su pacientų 
organizacijomis ir su Komisija:

Or. en

Pagrindimas

Pacientų organizacijos taip pat turėtų būti įtrauktos į bendradarbiavimą su nacionaliniais 
kontaktiniais centrais ir kompetentingomis institucijomis teikiant ir skleidžiant informaciją 
pacientams. Jas turėtų įtraukti Komisija, rengdama ir priimdama informacijos pacientams 
teikimo taisykles, kurios turėtų atitikti pacientams teikiamos informacijos kokybės principus, 
kuriuos neseniai patvirtino Aukšto lygio farmacijos forumas.

Pakeitimas 568
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis kompetentingomis nacionalinėmis
institucijomis ir kitų valstybių narių − visų 
pirma su valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, − 
kontaktiniais centrais bei su Komisija:

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
kitomis kompetentingomis institucijomis ir 
kitų valstybių narių − visų pirma su 
valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, − 
kontaktiniais centrais bei su Komisija:

Or. en

Pagrindimas

Bendradarbiavimas neturėtų būti ribojamas tik nacionalinėmis institucijomis, turėtų 
bendradarbiauti visos atitinkamos institucijos. 
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Pakeitimas 569
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) teikia ir platina informaciją 
išvykstantiems pacientams apie sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje ir apie joje taikomus terminus bei 
sąlygas, ypač jų teises, susijusias su 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitose 
valstybėse; nacionaliniai kontaktiniai 
centrai taip pat padeda išvykstantiems 
pacientams ginti savo teises ir, jeigu 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje padaryta žala, 
siekti, kad ji būtų atlyginta; nacionalinis 
kontaktinis centras pirmiausia informuoja 
pacientus apie ginčų sprendimo 
galimybes, padeda konkrečiu atveju 
nustatyti tinkamą neteisminio ginčų 
sprendimo sistemą ir prireikus padeda 
pacientams stebėti, kaip sprendžiamas jų 
ginčas;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nacionaliniams kontaktiniams centrams padėti gerai veikti, labai reikia jų užduotis 
apibrėžti atsižvelgiant į pacientų poreikius. Taigi būtina atskirti atvykstančius ir išvykstančius 
pacientus ir atitinkamai pritaikyti užduotis.

Pakeitimas 570
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) teikia ir platina informaciją pacientams 
apie jų teises, susijusias su sveikatos 

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

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

Or. nl

Pakeitimas 571
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) teikia ir platina informaciją pacientams 
apie jų teises, susijusias su nacionalinio 
masto kokybės bei saugos reikalavimais,
reikalavimais dėl asmens duomenų 
apsaugos, skundų teikimo bei nagrinėjimo 
tvarkos ir žalos, padarytos teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas;

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymu suteikiama valstybinių informacijos centrų atsakomybės sritis  yra per 
plati. Praktiškai yra vargiai įmanoma pateikti šią informaciją. Svarbiausia yra tai, kad 
egzistuotų informacinė tarnyba, kuri galėtų pateikti visą informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas atitinkamoje valstybėje narėje. 
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Pakeitimas 572
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) teikia ir platina objektyvią bendro 
pobūdžio informaciją pacientams apie jų 
teises, susijusias su sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitose valstybėse, kokybės bei 
saugos informaciją, asmens duomenų 
apsaugą, skundų teikimo bei nagrinėjimo 
tvarką ir žalos, padarytos teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje, atlyginimo būdus ir apie taikomas 
taisykles bei sąlygas; negalima teikti jokių 
rekomendacijų apie paslaugų teikėjus 
(geriausiųjų sąrašų).

Or. de

Pagrindimas

Valstybiniai informacijos centrai privalo teikti objektyvią informaciją, pvz. kokybės 
ataskaitas, kurios turi būti viešai prieinamos, tačiau jos negali sudarinėti arba viešai skelbti 
geriausiųjų sąrašų.

Pakeitimas 573
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Šiame straipsnyje numatomas įpareigojimas valstybėms narėms teikti informaciją, kurią turi 
kitos valstybės narės, tai joms sukuria papildomą naštą. Norint, kad informacija būtų 
naudinga piliečiams, ją reikia nuolat atnaujinti, o tai neįmanoma. Turėtų užtekti to, kad 
atsakinga valstybė narė teiktų informaciją apie sveikatos priežiūrą savo teritorijoje ir 
nacionalinių kontaktinių centrų kitose valstybėse narėse kontaktinius duomenis.

Pakeitimas 574
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

Dėl to, kad nėra informacijos apie sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų teisinį statusą, kyla 
problemų norint gauti tarpvalstybinių priežiūros paslaugų. Valstybėms narėms turėtų būti 
pateikta aiškesnė informacija apie tai, ar įstaiga viešoji, ar privati, kad būtų išvengta 
finansinių problemų, kylančių dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo, kaip privačios 
įmonės, statuso.
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Pakeitimas 575
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Neįgaliems asmenims svarstant sveikatos priežiūros paslaugų kitoje valstybėje galimybes 
vienas pagrindinių reikalavimų – informacija apie tai, ar jos būtų prieinamos neįgaliesiems.

Pakeitimas 576
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 577
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) teikia ir platina informaciją pacientams 
apie jų teises, susijusias su sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitose valstybėse, 
apie kokybės bei saugos garantijas, asmens 
duomenų apsaugą, skundų teikimo bei 
nagrinėjimo tvarką ir žalos, padarytos 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje, atlyginimo būdus 
ir apie taikomas taisykles bei sąlygas; 
teikia ir platina informaciją apie 
kompetencijos centrus ir sveikatos 
priežiūros įstaigas, kuriuose, manoma, 
kad ypač veiksmingai gydomos šios ligos;

Or. it

Pagrindimas

Turi būti teikiama informacija ne tik apie teises, bet ir apie kompetencijos centrus.

Pakeitimas 578
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) padeda pacientams klausimais, 
susijusiais su išlaidų kompensavimu ir 
užtikrina, kad pacientų išlaidos bus 
kompensuojamos greitai;

Or. sv
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Pagrindimas

Ypač svarbu, kad pacientams būtų suteikiama pagalba iš nacionalinių informacijos centrų 
klausimais, susijusiais su išlaidų kompensavimu. Tokie klausimai pacientams gali būti 
sudėtingi, o nacionaliniai informacijos centrai gali padėti suteikiant aktyvią paramą ir 
patarimus. 

Pakeitimas 579
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b - d punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

c) kaupia išsamią informaciją apie 
nacionalines įstaigas, tvarkančias 
neteisminius ginčų sprendimus, ir padeda 
bendradarbiauti su tomis įstaigomis;
d) padeda rengti tarptautinę neteisminių 
ginčų, kylančių dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų kitoje valstybėje, sprendimų 
sistemą;

Or. de
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Pakeitimas 580
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai kontaktiniai centrai bus informacijos apie kitų valstybių narių sveikatos 
priežiūros sistemas šaltiniai. Jie negalės teikti asmeninės paramos ir patarimų ir veikti kaip 
individualių pacientų teisininkai. 

Pakeitimas 581
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) teikia ir platina informaciją 
atvykstantiems pacientams apie 
nacionalinius kokybės bei saugos 
standartus, asmens duomenų apsaugą, 
skundų teikimo bei nagrinėjimo tvarką ir 
žalos, padarytos teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas toje valstybėje 
narėje, atlyginimo būdus, ir apie taikomas 
taisykles bei sąlygas. Nacionalinis
kontaktinis centras pirmiausia prireikus 
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pacientams stebėti jų ginčo sprendimą; informuoja pacientus apie ginčų sprendimo 
galimybes ir padeda konkrečiu atveju 
nustatyti tinkamą neteisminio ginčų 
sprendimo sistemą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nacionaliniams kontaktiniams centrams padėti gerai veikti, labai reikia jų užduotis 
apibrėžti atsižvelgiant į pacientų poreikius. Taigi būtina atskirti atvykstančius ir išvykstančius 
pacientus ir atitinkamai pritaikyti užduotis.

Pakeitimas 582
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad asmenys su negalia galėtų įgyvendinti savo teises, visa informacija jiems turi 
būti prieinama.
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Pakeitimas 583
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Šiame straipsnyje numatomas įpareigojimas valstybėms narėms teikti informaciją, kurią turi 
kitos valstybės narės, tai joms sukuria papildomą naštą. Norint, kad informacija būtų 
naudinga piliečiams, ją reikia nuolat atnaujinti, o tai neįmanoma. Turėtų užtekti to, kad 
atsakinga valstybė narė teiktų informaciją apie sveikatos priežiūrą savo teritorijoje ir 
nacionalinių kontaktinių centrų kitose valstybėse narėse kontaktinius duomenis.

Pakeitimas 584
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) padėti pacientams įgyvendinti savo 
teisę susipažinti su savo medicininiais 
dokumentais pagal 6 straipsnio 5 dalį;

Or. en
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Pakeitimas 585
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) padėti pacientams užsitikrinti 
procedūrines garantijas pagal šios 
direktyvos 9 straipsnį, jei reikia,
susisiekiant su kompetentingomis 
nacionalinėmis institucijomis;

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai kontaktiniai centrai turėtų galėti padėti pacientams užtikrinti jų teises, 
numatytas šioje direktyvoje, o valstybės narės, kurioje pacientas apdraustas, nacionalinės 
institucijos – priimdamos sprendimus dėl teisės į sveikatos priežiūrą kitoje valstybėje narėje. 
Kontaktiniai centrai galėtų, pvz., susisiekti su atsakinga institucija, jeigu tam tikru atveju 
nesilaikoma administracinio sprendimo priėmimo terminų.

Pakeitimas 586
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kaupia išsamią informaciją apie 
nacionalines įstaigas, tvarkančias 
neteisminius ginčų sprendimus, ir padeda 
bendradarbiauti su tomis įstaigomis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nacionaliniams kontaktiniams centrams padėti gerai veikti, labai reikia jų užduotis 
apibrėžti atsižvelgiant į pacientų poreikius. Taigi būtina atskirti atvykstančius ir išvykstančius 
pacientus ir atitinkamai pritaikyti užduotis.
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Pakeitimas 587
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) kaupia išsamią informaciją apie 
nacionalines įstaigas, tvarkančias 
neteisminius ginčų sprendimus, ir padeda 
bendradarbiauti su tomis įstaigomis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai kontaktiniai centrai bus informacijos apie kitų valstybių narių sveikatos 
priežiūros sistemas šaltiniai. Jie neteiks asmeninės paramos ir patarimų ir neveiks kaip 
individualių pacientų teisininkai. 

Pakeitimas 588
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nacionaliniams kontaktiniams centrams padėti gerai veikti, labai reikia jų užduotis 
apibrėžti atsižvelgiant į pacientų poreikius. Taigi būtina atskirti atvykstančius ir išvykstančius 
pacientus ir atitinkamai pritaikyti užduotis.
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Pakeitimas 589
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai kontaktiniai centrai bus informacijos apie kitų valstybių narių sveikatos 
priežiūros sistemas šaltiniai. Jie negalės teikti asmeninės paramos ir patarimų ir veikti kaip 
individualių pacientų teisininkai.

Pakeitimas 590
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Siūloma šį punktą išbraukti ir jį įtraukti į 9 straipsnio 5 dalį (žr. 12 straipsnio 2 dalies b 
punkto pakeitimą), kadangi už tai atsakingos valstybės narės, o ne nacionaliniai sveikatos 
priežiūros kitose valstybėse narėse kontaktiniai centrai.
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Pakeitimas 591
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) pateikia atitinkamų tarpvalstybinių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
paaiškinimus (Tarybos Reglamentas 
(EEB) Nr. 1408/71 ir šios direktyvos 
nuostatos).

Or. nl

Pakeitimas 592
Evangelia Tzampazi

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) padėti pažeidžiamų grupių 
pacientams įgyvendinti savo teises, 
nustatytas šioje direktyvoje, siekiant 
skatinti lygias galimybes naudotis 
sveikatos priežiūros paslaugomis.

Or. en

Pagrindimas

Vengti, kad prieigos prie sveikatos priežiūros paslaugų požiūriu pažeidžiamų grupių 
pacientai būtų nepalankesnėje padėtyje už kitus asmenis.
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Pakeitimas 593
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) lengvina pacientų galimybes naudotis 
Europos informacijos tikslais.

Or. fr

Pagrindimas

Dalyvavimas Europos informacijos tinkluose priklauso nuo sąlygų nurodytų direktyvos 15 
straipsnyje. Tai galėtų sukliudyti dalyvauti kai kurioms valstybėms narėms, kas pacientams iš 
tų valstybių narių, kurie serga tuose informaciniuose centruose gydomomis ligomis,  būtų 
kenksminga.

Pakeitimas 594
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija ir valstybės narės kartu 
nustato:

Or. en

Pagrindimas

Tai, kokią informaciją teiks nacionaliniai kontaktiniai centrai, priklauso nuo sveikatos 
priežiūros sistemų ir jų renkamų duomenų. Taigi valstybės narės, bendradarbiaudamos su 
Komisija, turėtų nustatyti šias priemones.



AM\764262LT.doc 27/93 PE418.360v01-00

LT

Pakeitimas 595
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Valstybės narės, su Komisijos pagalba, 
laikydamosi 19 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tvarkos, patvirtina:

Or. es

Pagrindimas

Nepriimtina, kad šias priemones tvirtintų Komisija. Valstybės narės turėtų susitarti dėl jų 
įgyvendinimo ir turėtų galėti kreiptis i Komisiją pagalbos jų įgyvendinimui.

Pakeitimas 596
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 597
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija parengia nacionalinių 
kontaktinių centrų sąrašą ir viešai jį 
paskelbia, visų pirma, tam skirtame 
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interneto puslapyje. Viena šio puslapio 
dalis turi būti skirta Europos 
kompetencijos centrams, kurie 
specializuojasi gydyti šias ligas; kita 
atskira dalis turi būti skirta informacijai 
apie centrus, kurie specializuojasi gydyti 
retas ligas.

Or. it

Pagrindimas

Europos pacientai turi turėti bendrą tam tikrų ligų, kurioms reikia specialaus gydymo, 
gydymo galimybių vaizdą visoje Europoje.

Pakeitimas 598
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės suteikia viena kitai 
savitarpio pagalbą, būtiną šiai direktyvai 
įgyvendinti.

1. Valstybės narės suteikia viena kitai 
savitarpio pagalbą, būtiną šiai direktyvai 
įgyvendinti. siekdamos šio tikslo, sudaro 
sutartis.

Or. nl

Pakeitimas 599
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 

2. Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 
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priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus.

priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus. Tai ypač turėtų 
būti taikoma skubios medicinos pagalbos 
atvejais, ypač siekiant sklandesnio 
greitosios medicinos pagalbos ir gelbėjimo 
tarnybų darbo.

Or. de

Pagrindimas

Ypač nelaimingų atsitikimų ar kitų įvykių, kai reikia suteikti skubią medicinos pagalbą, 
atvejais tarpvalstybinis bendradarbiavimas, ypač gelbėjimo tarnybų srityje, turėtų vykti 
sklandžiai, kad dėl biurokratinių kliūčių nekiltų vėlavimo problemų.

Pakeitimas 600
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus.

2. Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus. ir, siekdamos šio 
tikslo, sudaro sutartis.

Or. nl
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Pakeitimas 601
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
registrai, kuriuose išvardyti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai, būtų 
prieinami visų valstybių narių tokią pačią 
kompetenciją turinčioms institucijoms. 

Or. en

Pakeitimas 602
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Valstybės narės gali keistis 
informacija apie sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams vykdomas etikos 
procedūras ir iškeltas baudžiamąsias 
bylas.

Or. en

Pakeitimas 603
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės Europos Komisijai 
teikia informaciją apie atvejus, kai kitos 
valstybės narės neįvykdė savo 
įsipareigojimų dėl tarpusavio pagalbos. 
Prireikus Europos Komisija imasi 
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veiksmų laikydamasi Sutarties 226 
straipsnyje numatytos tvarkos. Europos 
Komisija nuolat informuoja valstybes 
nares apie nuostatų, susijusių su 
tarpusavio pagalba, taikymą.

Or. en

Pakeitimas 604
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija remia ir skatina valstybių 
narių bendradarbiavimą dalijantis 
patirtimi ir informacija (pvz., gerąja 
patirtimi, gydymu, klininiais tyrimais ir 
mokslinių tyrimų projektų rezultatais), 
taip prisideda prie visos ES sveikatos 
priežiūros geresnės kokybės ir saugos.

Or. en

Pagrindimas

Artimas valstybių narių bendradarbiavimas padės siekti geros sveikatos priežiūros kokybės ir
saugos.

Pakeitimas 605
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, valstybės 
narės (ypač kaimyninės šalys) gali 
sudaryti tarpusavio susitarimus, kuriuose 
būtų apibrėžiamas tinkamo 
bendradarbiavimo tęstinumas ar galima 
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tolesnė plėtra, pacientų judumas į šias 
valstybes nares ir iš jų, planavimo 
mechanizmai, tam tikros stacionariosios 
sveikatos priežiūros paslaugų formos ir 
t. t.. 

Or. nl

Pakeitimas 606
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad kitų 
valstybių narių atitinkamos valdžios 
institucijos galėtų susipažinti su sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų sąrašais pagal 
tokią pat tvarką kaip ir atitinkamos 
valdžios institucijos, esančios šios 
valstybės narės teritorijoje.

Or. nl

Pagrindimas

Valstybių narių nacionaliniuose kontaktiniuose centruose turėtų būti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjų sąrašai, kuriuose būtų nurodytas jų teisinis statusas, kad valstybės narės 
galėtų pateikti atitinkamą informaciją.

Pakeitimas 607
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Komisija sukuria sistemą, pagal kurią 
keičiamasi informacija apie sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų etinius 
nusižengimus ir joms iškeltas 
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baudžiamąsias bylas.

Or. nl

Pagrindimas

Valstybės narės privalo bendradarbiauti, kad būtų išvengta atvejų, kai nesąžiningi sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai tęsia veiklą kitoje valstybėje narėje.

Pakeitimas 608
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. Valstybės narės informuoja Komisiją 
apie kiekvieną atvejį, kai kitos valstybės 
narės nesilaiko savitarpio pagalbos 
įsipareigojimų. Jei prireikia, Komisija 
imasi būtinų ir tinkamų priemonių šioms 
problemoms spręsti.

Or. nl

Pagrindimas

Kaip ir paslaugų direktyvoje, turi būti įmanoma priversti laikytis bendradarbiavimo nuostatų. 

Pakeitimas 609
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nedelsdamos savo 
iniciatyva praneša viena kitai apie 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus 
arba sveikatos priežiūros specialistus, kai 
jiems taikomi reguliavimo veiksmai dėl jų 
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registravimo arba jų teisės teikti 
paslaugas. 

Or. en

Pakeitimas 610
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės gali keistis 
informacija apie sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams pradėtas etikos 
procedūras ir iškeltas baudžiamąsias 
bylas.

Or. en

Pakeitimas 611
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. valstybės narės keičiasi informacija
apie drausminius ir baudžiamuosius 
teisminius nagrinėjimus, vykdomus jų 
teritorijoje prieš sveikatos priežiūros 
srities specialistus.

Or. fr

Pagrindimas

Tas pats pagrindimas kaip ir 2b dalies pakeitimui.
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Pakeitimas 612
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. valstybės narės užtikrina, kad su 
valstybių narių sveikatos priežiūros 
specialistų registru galėtų susipažinti 
kompetentingos institucijos kitose 
valstybėse narėse.

Or. fr

Pagrindimas

Tokio tipo nuostatomis siekiama užtikrinti pacientų sveikatą ir saugumą valstybėms narėms 
vis glaudžiau bendradarbiaujant bei padedant viena kitai.

Pakeitimas 613
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. valstybės narės informuoja Komisiją 
apie valstybių narių nesugebėjimą 
įgyvendinti savo įsipareigojimus siekiant 
dvišalio bendradarbiavimo ir abipusės 
pagalbos. Jeigu reikalinga, Komisija 
imasi atitinkamų veiksmų, minimų 
Sutarties 226 straipsnyje. 
Komisija nuolat informuoja valstybes 
nares apie nuostatų dėl prievolės 
bendradarbiauti įgyvendinimą.

Or. fr
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Pagrindimas

Tas pats pagrindimas kaip ir 2a bei 2b dalies pakeitimams.

Pakeitimas 614
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnis išbraukiamas

Or. de

Pagrindimas

Egzistuoja didelis netinkamo vartojimo ir nesuderinamumo pavojus, ypač dėl skirtingų 
atskirose valstybėse narėse esančių pakuotės dydžių bei produkto pavadinimų, o pacientams, 
galimų ieškinių dėl žalos atlyginimo atvejais egzistuoja teisinis neapibrėžtumas. Komisija 39 
konstatuojamojoje dalyje pati abipusį pripažinimą sieja su gydytojo sutikimu. 

Ir be 14 straipsnio EB Teisingumo Teismo nustatytas precedentas yra taikomas pakankamai, 
Juo remiantis pacientas pirkdamas vaistus kitos valstybės narės, nei jis gydosi, vaistinėje, turi 
teisę į išlaidų kompensavimą.

Pakeitimas 615
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vaistas yra registruotas prekiauti 
valstybių teritorijoje pagal Direktyvos 
2001/83/EB 6 straipsnio 1 dalį, valstybės 
narės užtikrina, kad receptai, išduoti tą 
teisę turinčio daryti asmens kitoje 
valstybėje narėje konkrečiam pacientui, 
galėtų būti naudojami jų teritorijoje ir kad 
draudžiami bet kokie individualių receptų 

1. Jeigu vaistas yra registruotas prekiauti 
valstybės narės teritorijoje pagal 
Direktyvos 2001/83/EB 6 straipsnio 1 dalį, 
valstybė narė užtikrina, kad receptai 
atitinkamam vaistui išduoti tą teisę 
turinčio daryti asmens, juos pripažinus 
gydytojui kitoje valstybėje narėje,
konkrečiam pacientui, galėtų būti 
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pripažinimo apribojimai, išskyrus jei: naudojami jo teritorijoje ir kad draudžiami 
bet kokie individualių receptų pripažinimo 
apribojimai, išskyrus jei:

a) yra būtini ir proporcingi žmonių 
sveikatai saugoti ir nėra diskriminuojantys 
arba 

a) yra būtini ir proporcingi žmonių 
sveikatai saugoti ir nėra diskriminuojantys 
arba 

b) yra grindžiami teisėtomis ir pagrįstomis 
abejonėmis dėl individualaus recepto 
autentiškumo ar turinio.

b) yra grindžiami teisėtomis ir pagrįstomis 
abejonėmis dėl individualaus recepto 
autentiškumo ar turinio arba juos 
išrašančio asmens įgaliojimais tai daryti.
Išlaidų kompensavimas priklauso nuo 
atitinkamoje valstybėje narėje, kurioje 
asmuo yra draustas sveikatos draudimu, 
taikomų sąlygų.

Or. de

Pagrindimas

Net ir abejonių nekeliančių receptų atvejais dėl konkrečių receptų gali kilti pateisinamų ir 
pagrįstų abejonių dėl jį išrašiusio asmens įgaliojimų išrašyti atitinkamą medikamentą, pvz. jei 
yra galimai peržengiamos profesinės licencijos verstis medicinos praktika ribos.  Į šias 
abejones atsižvelgiama pakeičiant b punktą. 

Pakeitimas 616
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vaistas yra registruotas prekiauti 
valstybių teritorijoje pagal Direktyvos 
2001/83/EB 6 straipsnio 1 dalį, valstybės 
narės užtikrina, kad receptai, išduoti tą 
teisę turinčio daryti asmens kitoje 
valstybėje narėje konkrečiam pacientui, 
galėtų būti naudojami jų teritorijoje ir kad 
draudžiami bet kokie individualių receptų 
pripažinimo apribojimai, išskyrus jei:

1. Jeigu vaistas yra registruotas prekiauti 
valstybių teritorijoje pagal Direktyvos 
2001/83/EB 6 straipsnio 1 dalį, valstybės 
narės užtikrina, kad receptai tam vaistui, 
išduoti tą teisę turinčio daryti asmens kitoje 
valstybėje narėje konkrečiam pacientui, 
galėtų būti naudojami jų teritorijoje ir kad 
draudžiami bet kokie individualių receptų 
pripažinimo apribojimai, išskyrus jei:

(a) yra būtini ir proporcingi žmonių 
sveikatai saugoti ir nėra diskriminuojantys 
arba 

(a) yra būtini ir proporcingi žmonių 
sveikatai saugoti ir nėra diskriminuojantys 
arba
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(b) yra grindžiami teisėtomis ir pagrįstomis 
abejonėmis dėl individualaus recepto 
autentiškumo ar turinio.

(b) yra grindžiami teisėtomis ir pagrįstomis 
abejonėmis dėl individualaus recepto 
autentiškumo ar turinio, arba jį išrašiusio 
asmens statuso.

Or. en

Pakeitimas 617
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vaistas yra registruotas prekiauti 
valstybių teritorijoje pagal Direktyvos 
2001/83/EB 6 straipsnio 1 dalį, valstybės 
narės užtikrina, kad receptai, išduoti tą 
teisę turinčio daryti asmens kitoje 
valstybėje narėje konkrečiam pacientui, 
galėtų būti naudojami jų teritorijoje ir kad 
draudžiami bet kokie individualių receptų 
pripažinimo apribojimai, išskyrus jei: 

1. Jeigu vaistas yra registruotas prekiauti 
valstybių teritorijoje pagal Direktyvos 
2001/83/EB 6 straipsnio 1 dalį, valstybės 
narės užtikrina, kad receptai tam vaistui, 
išduoti tą teisę turinčio daryti asmens kitoje 
valstybėje narėje konkrečiam pacientui, 
galėtų būti naudojami jų teritorijoje ir kad 
draudžiami bet kokie individualių receptų 
pripažinimo apribojimai, išskyrus jei: 

(a) yra būtini ir proporcingi žmonių 
sveikatai saugoti ir nėra diskriminuojantys 
arba 

(a) yra būtini ir proporcingi žmonių 
sveikatai saugoti ir nėra diskriminuojantys 
arba

(b) yra grindžiami teisėtomis ir pagrįstomis 
abejonėmis dėl individualaus recepto 
autentiškumo ar turinio.

(b) yra grindžiami teisėtomis ir pagrįstomis 
abejonėmis dėl individualaus recepto 
autentiškumo ar turinio, arba jį išrašiusio 
asmens statuso.

Or. en

Pagrindimas

14 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimuose pripažįstama, kad receptas gali būti autentiškas 
(t. y. nesuklastotas), tačiau gali kilti teisėtų abejonių dėl to, ar jį išrašęs asmuo turėjo teisę tai 
daryti, arba ar neribojama jo leidimo praktikuoti šią profesinę veiklą. 14 straipsnio 2 dalies a 
punkte nurodytais atvejais: Šiame pakeitime sprendžiama šios spragos problema.
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Pakeitimas 618
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Recepto pripažinimas nedaro įtakos:
(i) nacionalinėms pardavimo taisyklėms, 
įskaitant generinį pakeičiamumą;
(ii) nacionalinėms taisyklėms dėl vaistų, 
parduodamų pagal Europos receptus, 
kompensavimo;
(iii) jokiai profesinei ar etinei pareigai, 
pagal kurią vaistininkui reikėtų atsisakyti 
parduoti vaistus pagal receptą, išduotą 
valstybėje narėje, kurioje pacientas 
gydomas.

Or. en

Pakeitimas 619
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Recepto pripažinimas nedaro įtakos
(i) nacionalinėms pardavimo taisyklėms, 
įskaitant generinį pakeičiamumą;
(ii) nacionalinėms taisyklėms dėl vaistų, 
parduodamų pagal Europos receptus, 
kompensavimo;
(iii) jokiai profesinei ar etinei pareigai, 
pagal kurią vaistininkui reikėtų atsisakyti 
parduoti vaistus pagal receptą, išduotą 
valstybėje narėje, kurioje pacientas 
gydomas.

Or. en
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Pagrindimas

We believe that the objective of the Directive is to facilitate patient mobility, but not to create 
a dual system for domestic patients and patients from another Member State. It follows that 
the dispensing of a medicine prescribed in another Member State should follow the same 
principles as a national prescription. It is important to bear in mind that even though a 
prescription may be recognised, it does not follow that in all cases the pharmacist would be 
required to dispense what is written on the prescription. The Directive does not address this 
distinction. The pharmacist should not feel that he or she must dispense a prescription coming 
from another Member State, in circumstances in which if the prescription was domestic, he or 
she would not dispense, or would dispense a different form of the medicine (e.g. a generic).

Finally, point (iii) is required for clarity: the recognition of the prescription does not affect 
the applicable payment scheme in the Member State concerned.

Pakeitimas 620
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokio recepto pripažinimas neturi įtakos 
šių valstybinių teisės aktų taikymui:
(i) taisyklėms dėl medicinos produktų 
tiekimo, įskaitant generinių vaistų 
pakaitalus,
(ii) taisyklėms dėl kainų nustatymo ir 
išlaidų kompensavimo,
(iii) profesinėms arba etinėms taisyklėms, 
kuriomis vadovaujantis vaistininkas 
neturėtų parduoti medicinos produkto, 
jeigu receptas būtų buvęs išduotas jo 
gimtojoje valstybėje narėje.

Or. de

Pagrindimas

Direktyvos tikslas yra skatinti pacientu judumą, o ne sukurti dvejopą sistemą, taikomą 
vietiniams pacientams ir pacientams iš kitų valstybių narių. Todėl vaistų pardavimas pateikus 
kitoje valstybėje narėje išduotą receptą turėtų būti vykdomas vadovaujantis tokiomis pačiomis 
taisyklėmis kaip ir parduodant vaistus pagal toje pačioje šalyje išduotą receptą. ii) punktas 
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skirtas paaiškinti, kad pripažįstant kitoje valstybėje išduotus receptus lieka galioti valstybinės 
kainų nustatymo ir išlaidų kompensavimo sistemos. 

Pakeitimas 621
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokio recepto pripažinimas neturi įtakos:
a) nacionalinėms nuostatoms dėl 
medicinos produktų išdavimo pavidalo, 
įskaitant nuostatas dėl generinių vaistų 
pakaitalų;
(b) nacionalinėms nuostatoms dėl 
Europoje išduotų receptų išlaidų 
kompensavimo; 
(c) visiems profesiniams arba 
moraliniams įsipareigojimams, kuriais 
remiantis vaistininkai turi teisę atisakyti 
išduoti medicininį produktą pagal 
valstybėje narėje, kurioje pacientas yra 
gydomas, išrašytą receptą.

Or. fr

Pagrindimas

Cet amendement admet qu'une prescription peut être authentique (dans le sens de ne pas être 
fausse), mais des doutes légitimes pourraient subsister quant à l’autorisation du prescripteur. 
Cette distinction est mentionnée dans l’article 14 2 (a). Cet amendement vice à combler cette 
lacune

La délivrance d'un médicament prescrit dans un autre Etat membre doit suivre les mêmes 
principes qu’une prescription nationale. Il est important de considérer que même si une 
prescription peut être reconnue, cela ne signifie pas que le pharmacien d’officine devra, dans 
tous les cas, délivrer ce qui est écrit sur la prescription. La proposition de directive ne prenait 
pas en compte cette distinction. Le pharmacien ne devrait pas estimer qu’il doit en tout cas 
délivrer une prescription venant d'un autre Etat membre, si, dans le cas d’une prescription 
domestique, il ne délivrerait pas le médicament, ou il délivrerait une forme différente du 
médicament (par exemple un générique). Enfin, le point c) est  nécessaire pour clarifier que 
la reconnaissance de la prescription n'affecte pas le régime de paiement applicable dans 
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l'Etat membre concerné.

Pakeitimas 622
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu vaistas yra registruotas prekiauti 
valstybių teritorijoje pagal Direktyvos 
2001/83/EB 6 straipsnio 1 dalį, valstybės 
narės užtikrina, kad receptai, išduoti tą 
teisę turinčio daryti asmens kitoje 
valstybėje narėje konkrečiam pacientui, 
galėtų būti naudojami jų teritorijoje ir kad 
draudžiami bet kokie individualių receptų 
pripažinimo apribojimai, išskyrus jei:

Jeigu vaistas yra registruotas prekiauti 
valstybių teritorijoje pagal Direktyvos 
2001/83/EB 6 straipsnio 1 dalį, valstybės 
narės užtikrina, kad receptai, išduoti tą 
teisę turinčio daryti asmens kitoje 
valstybėje narėje konkrečiam pacientui, 
galėtų būti naudojami jų teritorijoje ir kad 
draudžiami bet kokie individualių receptų 
pripažinimo apribojimai, išskyrus jei šie 
receptai:

(a) yra būtini ir proporcingi žmonių 
sveikatai saugoti ir nėra diskriminuojantys
arba

(a) yra ne tik būtini ir proporcingi žmonių 
sveikatai saugoti, bet yra diskriminuojantys 
arba

Or. it

Pagrindimas

Sakinys Komisijos redakcijoje neteisingas. Punkte a išvardijami išskirtiniai atvejai, kuriais 
valstybės narės gali nesilaikyti bendrų taisyklių: galima apriboti bet kokios formos 
individualių receptų pripažinimą, kai šiuose receptuose nurodytos priemonės yra ne tik
būtinos ir proporcingos žmonių sveikatai saugoti, bet yra diskriminuojančios.

Pakeitimas 623
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) numatyti pokyčius valstybėms narėms 
įgyvendinant teisę nuspręsti, kurias 
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paslaugas teikti.

Or. it

Pagrindimas

Direktyva nepažeidžia subsidiarumo principo, kai valstybės narės gali pačios nuspręsti, 
kurias paslaugas teikti.

Pakeitimas 624
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad palengvintų 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimą Komisija priima:

2. 1 dalis įsigalioja kai Komisija tinkamai 
priims:

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

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

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

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

(c) priemones, skirtas tam, kad siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatos saugą 
receptai tam tikrų kategorijų vaistams 
prireikus nebūtų pripažįstami, kaip 
numatyta šiame straipsnyje.

(c) priemones, skirtas tam, kad siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatos saugą 
receptai tam tikrų kategorijų vaistams 
prireikus nebūtų pripažįstami, kaip 
numatyta šiame straipsnyje.

Or. fi
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Pakeitimas 625
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad palengvintų 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimą Komisija priima:

2. Kad palengvintų 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimą valstybės narės, su 
Komisijos pagalba, priima:

Or. es

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą pripažįstant receptus gali kilti tokios problemos, kai reikia nustatyti 
procedūra, kad būtų galima išspręsti kalbų barjero ir kitus sunkumus, atsirandančius dėl 
skirtingų farmacinių ir kitų paslaugų sistemų, šiuos sunkumus reikia spręsti, siekiant užtikrinti 
aukštos kokybės, saugų ir veiksmingą receptų pripažinimo skirtingose valstybėse narėse 
tvarką. Nepriimtina, kad šias priemones vienašališkai priimtų Komisija, valstybės narės turi 
susitarti dėl jų įgyvendinimo.

Pakeitimas 626
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kad palengvintų 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimą Komisija priima:

2. Kad palengvintų 1 dalies nuostatų 
įgyvendinimą Komisija siūlo:

Or. de

Pagrindimas

Išvardintos priemonės neišvengiamai turės poveikio sveikatos priežiūros srities profesijų 
atstovų veiklai ir visuomenės sveikatos apsaugai. Todėl reikalinga, kad valstybės narės 
išlaikytų savo kompetenciją šioje srityje.
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Pakeitimas 627
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Būtų teisinga pirma išbandyti šių priemonių naudą priėmus neprivalomąsias gaires.

Pakeitimas 628
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) priemones, leidžiančias vaistininkams 
ar kitiems sveikatos priežiūros 
specialistams patikrinti recepto 
autentiškumą ir tai, ar kitoje valstybėje 
narėje jį išdavė įgaliotas asmuo, − ji 
parengia Bendrijos recepto formą, nustato 
duomenis, kurie turi būti nurodyti, kad jis 
galiotų, ir kalbos reikalavimus ir remia e. 
receptų sistemos ir paciento duomenų 
apsaugos sąveiką;

Or. es
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Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą pripažįstant receptus gali kilti tokios problemos, kai reikia nustatyti 
procedūra, kad būtų galima išspręsti kalbų barjero ir kitus sunkumus, atsirandančius dėl 
skirtingų farmacinių ir kitų paslaugų sistemų, šiuos sunkumus reikia spręsti, siekiant užtikrinti 
aukštos kokybės, saugų ir veiksmingą receptų pripažinimo skirtingose valstybėse narėse 
tvarką. Nepriimtina, kad šias priemones vienašališkai priimtų Komisija, valstybės narės turi 
susitarti dėl jų įgyvendinimo.

Pakeitimas 629
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Būtų teisinga pirma išbandyti šių priemonių naudą priėmus neprivalomąsias gaires. 

Pakeitimas 630
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) priemones, skirtas užtikrinti, kad 
vaistai, kuriems receptas išduotas vienoje 
valstybėje narėje ir kurie parduodami kitoje 
valstybėje, būtų tinkamai pažymėti tik 
vartojant kaip tarptautinis prekės ženklas 
neregistruotą pavadinimą (TNP) ir kad 
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informacija apie vaistą pacientams būtų 
suprantama;

Or. en

Pagrindimas

Receptai turėtų būti pažymėti tik kaip tarptautinis prekės ženklas neregistruotu pavadinimu 
(TNP). TNP – pripažįstamas tarptautiniu mastu ir aiškus visiems sveikatos priežiūros 
specialistams. Naudojant TNP vaistų tiekimas neapribojamas nurodytu (gamintojo) 
pavadinimu. Kai kuriose valstybėse narėse skatinama tiekti ir vartoti pigesnius generinius 
vaistus.

Pakeitimas 631
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) priemones, skirtas užtikrinti, kad 
vaistai, kuriems receptas išduotas vienoje 
valstybėje narėje ir kurie parduodami kitoje 
valstybėje, būtų tinkamai pažymėti ir kad 
informacija apie vaistą pacientams būtų 
suprantama; receptai, išrašyti pagal šią 
Bendrijos formą privalo būti parašyti 
vadovaujantis tarptautiniu prekės ženklu 
neregistruoto pavadinimo (TNP) sistema;

Or. fr

Pagrindimas

Pavadinimai kuriais tam tikri vaistai parduodami rinkoje, valstybėse narėse gali skirtis. 
Receptai išrašomi vadovaujantis TNP sistema, galėtų padėti sprendžiant šią problemą.
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Pakeitimas 632
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) priemones, skirtas užtikrinti, kad 
vaistai, kuriems receptas išduotas vienoje 
valstybėje narėje ir kurie parduodami kitoje 
valstybėje, būtų tinkamai pažymėti ir kad 
informacija apie vaistą pacientams būtų 
suprantama; kai paskiriant medicinos 
produktą nurodomas jo išgalvotas 
pavadinimas arba prekės ženklas, reikia 
taip pat nurodyti jo kaip tarptautinis 
prekės ženklas neregistruotą pavadinimą 
(TNP);

Or. es

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą pripažįstant receptus gali kilti tokios problemos, kai reikia nustatyti 
procedūra, kad būtų galima išspręsti kalbų barjero ir kitus sunkumus, atsirandančius dėl 
skirtingų farmacinių ir kitų paslaugų sistemų, šiuos sunkumus reikia spręsti, siekiant užtikrinti 
aukštos kokybės, saugų ir veiksmingą receptų pripažinimo skirtingose valstybėse narėse 
tvarką. Nepriimtina, kad šias priemones vienašališkai priimtų Komisija, valstybės narės turi 
susitarti dėl jų įgyvendinimo.

Pakeitimas 633
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) priemones, skirtas užtikrinti, kad 
vaistai, kuriems receptas išduotas vienoje 
valstybėje narėje ir kurie parduodami kitoje 
valstybėje, būtų tinkamai pažymėti ir kad 
informacija apie vaistą pacientams būtų 
suprantama; pagal šią ES formą 
išduodami receptai turėtų būti rašomi 
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vartojant kaip tarptautinis prekės ženklas 
neregistruotą pavadinimą (TNP).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad pagal ES formą išduodami receptai būtų suprantami visoje Europoje, reikėtų 
vartoti bendrus principus, t. y. vartojant kaip tarptautinis prekės ženklas neregistruotą 
pavadinimą (TNP). TNP atpažįsta produktus pagal jų molekulinę sudėtį, o ne pagal gamintojų 
pavadinimus, kurie gali skirtis skirtingose valstybėse narėse.

Pakeitimas 634
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, skirtos prireikus užtikrinti 
išrašančio asmens ir parduodančio 
asmens ryšius siekiant užtikrinti, kad būtų 
visiškai suprasta, kaip gydomas.

Or. en

Pakeitimas 635
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, skirtos palengvinti 
kontaktui tarp receptą išrašančio ir vaistą 
parduodančio asmens, kuris gali būti 
reikalingas norint išsiaiškinti dėl recepto 
kylančias abejones.

Or. de
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Pagrindimas

Europoje išrašytų receptų pripažinimo sistema privalo sudaryti galimybes tiesioginiam 
kontaktui tarp gydytojų ir vaistininkų. Toks tiesioginis kontaktas yra būtina sąlyga norint 
išsiaiškinti galimus klausimus dėl gydymo vaistais ir valstybėse narėse ši praktika jau yra 
gana dažnai naudojama.

Pakeitimas 636
Stefano Zappalà

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, skirtos prireikus užtikrinti 
išrašančio asmens ir parduodančio 
asmens ryšius siekiant užtikrinti, kad būtų 
visiškai suprasta, kaip gydoma.

Or. en

Pagrindimas

Pagal sistemą, kurią taikant numatomas receptų pripažinimas visoje Europoje, turėtų būti 
numatyti receptą išrašančio asmens ir vaistus parduodančio asmens ryšiai. Siekiant užtikrinti, 
kad būtų suprasta, kaip gydoma ir bendra praktika nacionaliniu lygmeniu būtina, kad už 
skiriamą gydymą atsakingi specialistai palaikytų ryšį tuo atveju, jei kyla abejonių dėl recepto.

Pakeitimas 637
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) priemones, skirtas tam, kad siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatos saugą 
receptai tam tikrų kategorijų vaistams 
prireikus nebūtų pripažįstami, kaip 
numatyta šiame straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 638
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) priemones, skirtas tam, kad siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatos saugą 
receptai tam tikrų kategorijų vaistams 
prireikus nebūtų pripažįstami, kaip 
numatyta šiame straipsnyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

The judgement as to whether certain categories of medicines should be excluded from the 
recognition system should be dealt with as a national matter. Consistent with national 
competences in this area, policies with regard to the control of authorised medicines can vary 
from State to State. This in return reflects the established principle that Member states may 
determine the level of health protection they wish to grant to their citizens. The Commission 
may challenge the proportionality of such measures, but it is inappropriate that Europe wide 
decisions about such matters should be made at Commission level, and indeed it is doubtful 
whether the Commission has the legal power to do this.

Pakeitimas 639
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) priemones, skirtas tam, kad siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatos saugą 
receptai tam tikrų kategorijų vaistams 
prireikus nebūtų pripažįstami, kaip 
numatyta šiame straipsnyje.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Sprendimą kokioms vaistų kategorijoms neturėtų būti taikomas abipusis pripažinimas, 
valstybės narės priima savarankiškai. Registruotų vaistų stebėjimo sistemos valstybėse narėse 
skiriasi. Komisija atskirais atvejais gali išreikšti abejones dėl valstybinių priemonių, tačiau 
jos pasiūlyme numatomas įgaliojimas priimti Europos masto sprendimus viršytų jai sutartimi 
suteiktos kompetencijos ribas.

Pakeitimas 640
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) priemones, skirtas tam, kad siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatos saugą 
receptai tam tikrų kategorijų vaistams 
prireikus nebūtų pripažįstami, kaip 
numatyta šiame straipsnyje.

c) priemones, skirtas, jei tai būtina, 
užtikrinti, kad receptą išrašantis gydytojas 
ir vaistininkas galėtų susisiekti siekiant 
užtikrinti visapusišką gydymo tyrimą.

Or. fr

Pagrindimas

Sistema, kuria Europos lygmeniu užtikrinamas receptų pripažinimas, reikėtų suteikti kontakto 
tarp vaistininko ir išrašančiojo daktaro galimybę. Tai yra būtina norint užtikrinti visapusišką 
gydymo analizę ir yra įprasta sveikatos priežiūros specialistų nacionaliniu lygmeniu vykdoma 
praktika, kai iškyla abejonių dėl recepto.

Pakeitimas 641
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) priemones, skirtas tam, kad siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatos saugą 
receptai tam tikrų kategorijų vaistams 
prireikus nebūtų pripažįstami, kaip 
numatyta šiame straipsnyje.

(c) priemones, skirtas tam, kad siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatos saugą 
receptai tam tikrų kategorijų vaistams, kai 
taikomos 1 dalyje numatytos sąlygos,
prireikus nebūtų pripažįstami, kaip 
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numatyta šiame straipsnyje.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant aiškumo būtų naudinga nurodyti, kada ir kokiomis konkrečiomis aplinkybėmis 
valstybės narės gali netrukdyti drausti tam tikrų receptų pripažinimo apribojimų. 

Pakeitimas 642
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) priemones, skirtas tam, kad nustatyti 
atvejus, kai vaistus galima pakeisti kitais, 
pavyzdžiui, esant tiekimo problemoms ar 
skubiais atvejais.

Or. es

Pagrindimas

Pagal šį pasiūlymą pripažįstant receptus gali kilti tokios problemos, kai reikia nustatyti 
procedūra, siekiant išspręsti kalbų barjero ir kitus sunkumus, atsirandančius dėl skirtingų 
farmacinių ir kitų paslaugų sistemų, šiuos sunkumus reikia spręsti, siekiant užtikrinti aukštos 
kokybės, saugų ir veiksmingą receptų pripažinimo skirtingose valstybėse narėse tvarką. 
Nepriimtina, kad šias priemones vienašališkai priimtų Komisija, valstybės narės turi susitarti 
dėl jų įgyvendinimo.

Pakeitimas 643
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sprendimą išimties tvarka patvirtinti 
vaistus, kurių negalima nusipirkti 
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valstybėje narėje, kurioje pacientas 
apdraustas, turėtų priimti medicininė 
komisija, kuri nuspręstų, ar, neskyrus šių 
vaistų, paciento gyvybei grėstų pavojus 
arba pablogėtų jo gyvenimo kokybė, ar 
būtų galima skirti alternatyvius vaistus, 
kurie pripažinti panašiais. 

Or. en

Pakeitimas 644
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 2 dalies a ir b punktuose numatytos 
priemonės tvirtinamos laikantis 19 
straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo
procedūros. 2 dalies c punkte nurodytos 
priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos laikantis 19 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su ankstesniaisiais 14 straipsnio 2 dalies pakeitimais, kuriuose buvo 
siūloma išmėginti šią praktiką neprivaloma tvarka. Todėl šis punktas tampa nereikalingas. 
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Pakeitimas 645
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pagal šio straipsnio pirmoje dalyje 
išdėstytas nuostatas, valstybė narė, kurioje 
apdraustas pacientas, neįpareigojama 
kompensuoti išlaidų už medicininius 
produktus, paskirtus vartoti valstybėje 
narėje, kurioje pacientas gydosi, jei šie 
produktai nėra kompensuojami remiantis 
valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, 
neprivalo kompensuoti išlaidų už vaistus, kurie pacientui skiriami valstybėje narėje, kurioje 
jis gydosi, jei šie vaistai nepatvirtinti valstybėje narėje, kurioje pacientas apdraustas. 

Pakeitimas 646
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padeda kurti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų Europos 
pavyzdinių centrų tinklus. Prie šių tinklų 
bet kada gali prisijungti nauji sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai, jeigu jie 
atitinka visas sąlygas ir kriterijus. 

1. Informacijos tinklai yra savanorišku 
pagrindu sudaryti junginiai, kurių tikslas 
yra keistis moksline patirtimi, kas padėtų 
tobulinti retomis ligomis sergančių 
pacientų sveikatos apsaugą, o jų veikla 
būtų paremta atviro koordinavimo 
metodu. Informacijos tinklais suteikiama 
galimybė stiprinti Europos kompetenciją 
medicinos tyrimų ir gydymo srityse. 
Valstybės narės padeda kurti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų Europos 
pavyzdinių centrų tinklus. Prie šių tinklų 
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bet kada gali prisijungti nauji sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai, jeigu jie 
atitinka visas sąlygas ir kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Čia nagrinėjamas sveikatos apsaugos sistemų formavimas, kas priklauso valstybių narių 
kompetencijai. Reikėtų numatyti galimybę keistis žiniomis ir patirtimi retų ligų gydymo srityje.

Pakeitimas 647
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padeda kurti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų Europos 
pavyzdinių centrų tinklus. Prie šių tinklų 
bet kada gali prisijungti nauji sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai, jeigu jie 
atitinka visas sąlygas ir kriterijus. 

1. Valstybės narės padeda kurti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kurie remsis 
bendradarbiavimo patirtimi sveikatos 
priežiūros srityje, įgyta Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupėse 
(ETBG). Prie šių tinklų bet kada gali 
prisijungti nauji sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai, jeigu jie atitinka visas 
sąlygas ir kriterijus. 

Or. it

Pagrindimas

ETBG yra naujas darinys, pripažintas 2006 m. liepos 5 d. Reglamento Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1082/2006, ir svarbus atspirties taškas vykdant regionų veiklą 
makrolygiu..
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Pakeitimas 648
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padeda kurti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų Europos 
pavyzdinių centrų tinklus. Prie šių tinklų 
bet kada gali prisijungti nauji sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai, jeigu jie 
atitinka visas sąlygas ir kriterijus.

1. Valstybės narės padeda kurti medicinos 
tarnybų ir sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjų Europos pavyzdinių centrų tinklus 
retų susirgimų srityje. Prie šių tinklų bet 
kada gali prisijungti nauji sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai, jeigu jie 
atitinka visas sąlygas ir kriterijus.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu Europos informacijos tinklų kompetenciją reikėtų apriboti tam tikromis ligomis.

Pakeitimas 649
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padeda kurti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų Europos 
pavyzdinių centrų tinklus. Prie šių tinklų 
bet kada gali prisijungti nauji sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai, jeigu jie 
atitinka visas sąlygas ir kriterijus. 

1. Valstybės narės padeda kurti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, ypač retų ligų 
gydymo srityje. Prie šių tinklų bet kada gali 
prisijungti nauji sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai, jeigu jie atitinka visas 
sąlygas ir kriterijus.

Or. de

Pagrindimas

Europos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų informacijos tinklų kūrimas retų ligų srityje 
turi ypatingos svarbos, nes šioje srityje pavienės valstybės narės negali turėti tinkamos 
patirties ir technologinių galimybių, kurios yra būtinos norint tinkamai padėti tokiems 
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pacientams. Veikla retų ligų srityje suteiktų Europai realios pridėtinės vertės. Todėl tinklų 
kūrimą būtina pradėti nuo šios srities. 

Pakeitimas 650
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Valstybės narės turėtų nustatyti 
nacionalinių pavyzdinių centrų tinklų 
taikomas sertifikavimo ir pripažinimo 
priemones, siekdamos užtikrinti, kad 
gydymas atitiktų kokybės ir saugumo 
standartus. Šias sertifikavimo priemones 
kuria paskirtieji tarptautiniai institutai ir 
Europos taryba, susidedanti iš valstybių 
narių atstovų ir labiausiai suinteresuotų 
pacientų asociacijų. Jie taip pat stebi ir 
tikrina, kaip šios priemonės 
įgyvendinamos.

Or. en

Pagrindimas

Būtina numatyti nepriklausomas valstybių narių pripažįstamas ir patvirtintas procesų ir tinklų 
sertifikavimo priemones. Galima sukurti Europos tarybą, kurioje dalyvautų valstybių narių ir 
labiausiai suinteresuotų pacientų asociacijų atstovai, ir kuri stebėtų valstybių narių veiklą bei 
tai, kaip šios priemonės įgyvendinamos.

Pakeitimas 651
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos pavyzdinių centrų tinklų 
tikslas:

Išbraukta.
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a) padėti įgyvendinti bendradarbiavimo 
Europos mastu galimybes itin 
specializuotos pacientų sveikatos 
priežiūros ir sveikatos priežiūros sistemų 
srityje panaudojant medicinos mokslo 
naujoves ir sveikatos srities technologijas;
b) padėti suteikti daugiau galimybių 
pasinaudoti kokybiškomis ir ekonomiškai 
veiksmingomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis visiems pacientams, kuriems 
gydyti atsižvelgiant į jų sveikatos būklę 
reikia sutelkti daug išteklių ar žinių;
c) ekonomiškai kuo veiksmingiau 
panaudoti išteklius sutelkiant juos ten, 
kur jų reikia; 
d) padėti dalytis žiniomis ir mokyti 
sveikatos priežiūros specialistus; 
e) nustatyti kokybės bei saugos rodiklius 
ir padėti kaupti bei skleisti gerąją patirtį 
pačiame tinkle ir už jo ribų; 
f) padėti valstybėms narėms, kuriose nėra 
pakankamai atitinkamos sveikatos būklės 
pacientų arba stinga technologijų ar 
žinių, teikti visas itin specializuotas 
geriausios kokybės paslaugas.

Or. de

Pakeitimas 652
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) prisidėti kaupiant žinias apie ligų 
prevenciją ir labiausiai paplitusių ligų 
gydymą;

Or. nl
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Pagrindimas

Su Europos pavyzdinių centrų tinklais reikėtų bendradarbiauti ne tik retų ligų klausimais.

Pakeitimas 653
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) ekonomiškai kuo veiksmingiau 
panaudoti išteklius sutelkiant juos ten, kur 
jų reikia;

(c) ekonomiškai kuo veiksmingiau 
panaudoti išteklius sutelkiant juos ten, kur 
jų mediciniškai reikia;

Or. fr

Pagrindimas

Kompetencijos, techninės įrangos ir mokslinių tyrimų pajėgumai visada turi būti pagrįsti 
medicininėmis ir mokslinėmis sąlygomis. Tai turi būti atliekama vadovaujantis kokybiniais 
kriterijais. Kalbama apie geriausių paslaugų teikimą pacientams, o ne apie finansinių 
poreikių tenkinimą.  

Pakeitimas 654
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) įgyvendinti priemones, kuriomis 
galima geriausiai pasinaudoti turimais
ištekliais sveikatos priežiūros srityje 
sunkių nelaimingų įvykių atvejais, ypač 
pasienio regionuose.

Or. fr

Pagrindimas

Europos informacijos tinklas privalo pasitarnauti sunkių nelaimingų įvykių atvejais, kuriais 



AM\764262LT.doc 61/93 PE418.360v01-00

LT

yra būtina suteikti skubią medicininę pagalbą.

Pakeitimas 655
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) pateikti specializuotos medicininės 
pagalbos gerinimo planus ir procedūras, 
siekiant pasirengti stambių avarijų ar 
masinių nelaimių atvejams, ypač pasienio 
zonose. 

Or. en

Pagrindimas

Suprantama, kad įvykus avarijai ar katastrofai ir norint pradėti teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas, pageidautina, kad reikėtų atlikti kuo mažiau administracinių procedūrų. 

Siekiant nelaimės atveju skubiai suteikti pagalbą pasienio zonose, reikia, kad valstybės narės 
ir jų medicinos paslaugų teikėjai glaudžiai bendradarbiautų regioniniu lygmeniu. Šiais 
atvejais labai svarbus vidurinis medicinos personalas.

Pakeitimas 656
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija patvirtina: Išbraukta.
a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos 
turi atitikti Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, sąrašą, įskaitant sąlygas ir 
kriterijus, keliamus sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjui, norinčiam prisijungti 
prie Europos pavyzdinių centrų tinklų, 
siekiant užtikrinti, kad Europos 
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pavyzdinių centrų tinklai, visų pirma:
i) būtų pajėgūs diagnozuoti ligas, stebėti ir 
administruoti pacientus ir prireikus galėtų 
įrodyti gerus rezultatus;
ii) būtų pajėgūs teikti svarbias paslaugas 
ir užtikrinti, kad teikiamų paslaugų 
kokybė visada būtų gera;
iii) būtų pajėgūs teikti ekspertų 
konsultacijas, nustatyti arba patvirtinti 
diagnozę, nustatyti gerosios patirties 
gaires ir jų laikytis, įgyvendinti rezultatų 
vertinimo priemones bei atlikti kokybės 
kontrolę;
iv) galėtų įrodyti, kad laikosi 
daugiadalykio požiūrio;
v) turėtų aukšto lygio kompetencijos bei 
patirties, kurias galėtų pagrįsti 
publikacijomis, fondais arba garbės 
vardais ir lavinimo bei profesinio mokymo 
veikla;
vi) aktyviai dalyvautų moksliniuose 
tyrimuose;
vii) dalyvautų epidemiologinės priežiūros 
veikloje, pavyzdžiui, naudojant registrus;
viii) turėtų glaudžių ryšių su kitais 
nacionalinio ir tarptautinio lygmens 
ekspertų centrais bei tinklais, su jais 
bendradarbiautų ir būtų pajėgūs sudaryti 
tinklus;
ix) turėtų glaudžių ryšių su pacientų 
asociacijomis, jei tokių yra, ir su jomis 
bendradarbiautų.
b) Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką.

Or. de

Pagrindimas

Čia nagrinėjamas sveikatos apsaugos sistemų formavimas, kas priklauso valstybių narių 
kompetencijai. Reikėtų numatyti galimybę keistis žiniomis ir patirtimi retų ligų gydymo srityje.
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Pakeitimas 657
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punktas ir įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija patvirtina: 3. Komisija siūlo:
(a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos 
turi atitikti Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, sąrašą, įskaitant sąlygas ir
kriterijus, keliamus sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjui, norinčiam prisijungti 
prie Europos pavyzdinių centrų tinklų, 
siekiant užtikrinti, kad Europos pavyzdinių 
centrų tinklai, visų pirma:

(a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos 
turi atitikti Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, sąrašą, įskaitant retesnių ligų 
sąrašą ir sąlygas bei kriterijus, keliamus 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui, 
norinčiam prisijungti prie Europos 
pavyzdinių centrų tinklų, siekiant 
užtikrinti, kad Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, visų pirma:

Or. en

Pagrindimas

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. 

Pakeitimas 658
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis ir a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija patvirtina: 3. Komisija pasiūlo:
a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą, įskaitant sąlygas ir kriterijus, 
keliamus sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjui, norinčiam prisijungti prie Europos 

a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą, įskaitant retų susirgimų sąrašą į 
kuriuos būtina atsižvelgti, sąlygas ir 
kriterijus, keliamus sveikatos priežiūros 
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pavyzdinių centrų tinklų, siekiant 
užtikrinti, kad Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, visų pirma:

paslaugų teikėjui, norinčiam prisijungti 
prie Europos pavyzdinių centrų tinklų, 
siekiant užtikrinti, kad Europos pavyzdinių 
centrų tinklai, visų pirma:

Or. de

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 659
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija patvirtina: 3. Pasitarusi su labiausiai 
suinteresuotomis grupėmis, Komisija 
patvirtina:

Or. en

Pakeitimas 660
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija patvirtina: 3. Komisija kartu su Europos pavyzdinių 
centrų tinklais rengia:
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Or. en

Pagrindimas

Komisija įsteigė penkis Europos pavyzdinių centrų tinklus, kurie veikia kaip bandomieji 
projektai. Prieš pateikiant privalomus kriterijus, šiuos projektus reikia įvertinti. Todėl šiame 
etape Komisija, siekdama pateikti privalomus kriterijus, turėtų dirbti kartu su Europos 
pavyzdinių centrų tinklais.

Pakeitimas 661
Georgs Andrejevs

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija patvirtina: 3. Komisija, bendradarbiaudama su 
atitinkamais specialistais ir 
suinteresuotomis grupėmis, patvirtina:

Or. en

Pagrindimas

Sudarant Europos pavyzdinių centrų tinklus ir siekiant sudaryti jų veikimą užtikrinantį 
tinkamą kriterijų sąrašą, labai svarbu tartis su suinteresuotomis grupėmis.

Pakeitimas 662
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punkto įžanginė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos 
turi atitikti Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, sąrašą, įskaitant sąlygas ir
kriterijus, keliamus sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjui, norinčiam prisijungti 
prie Europos pavyzdinių centrų tinklų, 
siekiant užtikrinti, kad Europos pavyzdinių 

(a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos 
turi atitikti Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, sąrašą, įskaitant retesnių ir 
pavojingų gyvybei, sunkiai išgydomų ligų 
sąrašą ir sąlygas bei kriterijus, keliamus 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjui, 
norinčiam prisijungti prie Europos 
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centrų tinklai, visų pirma: pavyzdinių centrų tinklų, siekiant 
užtikrinti, kad Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, visų pirma:

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad svarbu sudaryti retesnių ir gyvybei pavojingų ligų (nuo kurių pacientai mirtų, 
jei jų šalyje netaikomas specialus gydymas), sąrašą. Pavyzdžiui, ES yra keletas specializuotų 
vėžio gydymo centrų; juos reikia skatinti dalintis patirtimi.

Pakeitimas 663
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punktas, įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos 
turi atitikti Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, sąrašą, įskaitant sąlygas ir
kriterijus, keliamus sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjui, norinčiam prisijungti 
prie Europos pavyzdinių centrų tinklų, 
siekiant užtikrinti, kad Europos pavyzdinių 
centrų tinklai, visų pirma:

(a) konkrečių kriterijų ir sąlygų, kuriuos 
turi atitikti Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, sąrašą, taip pat įskaitant retesnių 
ligų sąrašą ir sąlygas bei kriterijus, 
keliamus sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjui, norinčiam prisijungti prie Europos 
pavyzdinių centrų tinklų, siekiant 
užtikrinti, kad Europos pavyzdinių centrų 
tinklai, visų pirma:

Or. en

Pakeitimas 664
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punkto ix a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ixa) palaikytų tinkamus ir veiksmingus 
santykius su technologijas tiekiančiomis 
šalimis;
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Or. fr

Pagrindimas

Informacijos centrais ketinama paspartinti naujoviškų medicininių technologijų platinimą, 
tačiau dokumente nieko neminima apie santykius su technologijų tiekėjais, kurie yra svarbus 
naujovių šaltinis.  

Pakeitimas 665
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punkto ix a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ixa) visų pirma kai susiję su labai retų 
ligų gydymu arba kai keliamos sąlygos, 
kurioms įgyvendinti reikia tiek daug lėšų, 
arba kai reikia tokios aukštos 
kvalifikacijos specialistų, kad kiekvienoje 
valstybėje narėje tampa neįmanoma 
užtikrinti reikalingos sveikatos priežiūros;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu vengti tokios situacijos, kai, remiantis Europos pavyzdinių centrų tinklų pozicija, 
neįmanoma gauti gydymo paslaugų netoli nuo namų.

Pakeitimas 666
Colm Burke

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punkto ix a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ixa) išnagrinėti nacionalinių kontaktinių 
centrų ir Europos pavyzdinių centrų 
tinklų sujungimo į vieną institucinę 
struktūrą, veikiančią kiekvienoje 
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valstybėje narėje, galimybes.

Or. en

Pagrindimas

Nacionaliniai kontaktiniai centrai ir Europos pavyzdinių centrų tinklai galėtų būti sujungti į 
vieną įstaigą, į kurią pacientai galėtų kreiptis informacijos apie kitose šalyse teikiamas 
sveikatos priežiūros paslaugas.

Pakeitimas 667
Karin Jöns

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką.

(b) Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką ir ragina kurti 
akreditavimo procedūrą Europoje, 
siekiant užtikrinti, kad informacijos 
tinklui priklausančių sveikatos rūpybos 
paslaugų teikėjų sertifikavimas būtų 
vykdomas nepriklausomai, objektyviai, 
skaidriai ir nebūtų orientuojamas į pelną.

Or. de

Pagrindimas

Tik Europos masto akreditavimo sistemos pagalba galima užtikrinti, kad informacijos tinklui 
priklausantys sveikatos apsaugos paslaugų teikėjai visiškai atitiks kokybės kriterijus, tuo pat 
metu laikantis subsidiarumo principo.
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Pakeitimas 668
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) priemonės, skirtos užtikrinti Europos 
pavyzdinių centrų tinklų paslaugų 
įperkamumą ir teritorinį prieinamumą.

Or. nl

Pagrindimas

Jei specializuotų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas būtų organizuojamas Europos 
lygmeniu, būtina užtikrinti, kad šios paslaugos ir toliau būtų prieinamos.

Pakeitimas 669
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Remiantis pavyzdinių centrų tinklų 
pozicija dėl gydymo kitoje valstybėje 
narėje, visų pirma kai gydomos labai retos 
ligos arba kai keliamos sąlygos, kurioms 
įgyvendinti reikia tiek daug lėšų, arba kai 
reikia tokios aukštos kvalifikacijos 
specialistų, kad kiekvienoje valstybėje 
narėje tampa neįmanoma užtikrinti 
reikalingos sveikatos priežiūros, taip 
sveikatos priežiūros paslaugos papildomos 
toje valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu vengti tokios situacijos, kai, remiantis Europos pavyzdinių centrų tinklų pozicija, 
neįmanoma gauti gydymo paslaugų netoli nuo namų.
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Pakeitimas 670
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Valstybės narės privalo teikti visas 
gydymo paslaugas, kurios neatitinka 3a 
punkte nurodytų kriterijų, kiek įmanoma 
arčiau namų ir užtikrinti vienodą 
teritorinį prieinamumą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu vengti tokios situacijos, kai, remiantis Europos pavyzdinių centrų tinklų pozicija, 
neįmanoma gauti gydymo paslaugų netoli nuo namų. 

Pakeitimas 671
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 c dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3c. Šiame straipsnyje minimoms 
priemonėms nenaudojami įprasti 
sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo 
metodai, kaip toliau minima šioje 
direktyvoje. Europos regioninės plėtros 
fondas1 (struktūriniai fondai) naudojamas 
Europos pavyzdinių centrų tinklams 
plėtoti. Šie pavyzdinių centrų tinklai 
dažnai teiks sveikatos priežiūros 
paslaugas, kurios neteikiamos valstybėje 
narėje, kurioje pacientas gyvena, todėl 
kompensavimo mechanizmai nebus 
taikomi.
http:ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/inde
x_en.htm
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu paaiškinti, kas moka už paslaugas tais atvejais, kai jas teikia Europos pavyzdinių 
centrų tinklai. Taip pat svarbu užtikrinti, kad apmokėjimas už paslaugas vyktų taip, kad 
gydymas iš tikrųjų būtų prieinamas visiems pacientams ir kad nebūtų daromas spaudimas 
visų kitų paslaugų teikėjams arti namų.

Pakeitimas 672
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 673
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytos priemonės, skirtos 
šios direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti ją papildant, priimamos 
laikantis 19 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en



PE418.360v01-00 72/93 AM\764262LT.doc

LT

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su to paties autoriaus anksčiau pateiktu 15 straipsnio 4 dalies 
pakeitimu. Komisija finansavo penkis Europos pavyzdinių centrų tinklus kaip bandomuosius 
projektus. Prieš siūlant privalomus kriterijus, reikėtų įvertinti šiuos projektus. Šiame etape 
Komisija kartu su Europos pavyzdinių centrų tinklais turėtų parengti neprivalomus kriterijus.

Pakeitimas 674
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis
Bandymų sritys

Siekdama ateityje užtikrinti kuo 
veiksmingesnę sveikatos priežiūros 
politiką, Komisija nustato bandomuosius 
pasienio regionus, kuriuose būtų 
taikomos pažangios tarpvalstybinės 
sveikatos priežiūros iniciatyvos, kurias 
būtų galima nuodugniai patikrinti, 
išanalizuoti ir įvertinti.

Or. nl

Pakeitimas 675
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

16 straipsnis išbraukiamas

Or. sv

Pagrindimas

Politinis sveikatos priežiūros valdymas nėra kišimosi į tai, kaip, pavyzdžiui, turi būti 
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atliekamos operacijos, klausimas. Tai turėtų būti gairių nustatymas, veiksmingumo 
vertinimas, finansinių reikalų gairių suteikimas ir stebėjimas, kad būtų užtikrinta 
patenkinama kokybė ir išlaikomas toks jos lygis, kokio siekiama šia politika. Valstybės narės 
organizavo savo sveikatos priežiūrą saugiu ir patikimu būdu. Sveikatos priežiūra, įskaitant 
naujų produktų ir metodų įvertinimą, turėtų toliau būti valdoma nacionaliniu lygiu, nes kitaip 
kiltų pavojus, kad gali atsirasti daugiau biurokratijos.

Pakeitimas 676
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
konkrečias priemones, būtinas 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikai sveikatos priežiūros srityje 
pasiekti, jeigu valstybės narės nusprendžia 
diegti tokias priemones. Nustatant šias 
priemones atsižvelgiama į sveikatos srities 
technologijų bei medicinos mokslo raidą ir 
paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą pagal taikomus teisės 
aktus. Šiose priemonėse turi būti visų 
pirma apibrėžti būtini atitinkamų 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikos standartai ir terminai, kad būtų 
užtikrintas saugus, kokybiškas ir 
veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse teikimas.

Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
parengia priemones, kurias taikant 
palengvėtų informacinių ir ryšių 
technologijų sistemų sąveika, kiek tai 
reikalinga siekiant užtikrinti pacientų 
saugumą teikiant tarpvalstybinę sveikatos 
priežiūrą. Nustatant šias priemones 
atsižvelgiama į sveikatos srities 
technologijų bei medicinos mokslo raidą ir 
paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą pagal taikomus teisės 
aktus. Šiose priemonėse turi būti visų 
pirma apibrėžti būtini atitinkamų 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikos standartai ir terminai, kad būtų 
užtikrintas saugus, kokybiškas ir 
veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse teikimas.

Or. en

Pagrindimas

Prieš priimant privalomus standartus, reikia gerai apgalvoti e. sveikatos priemones. 
Valstybės narės, vadovaudamosi 2004 m. e. Sveikatos veiksmų planu, jau imasi būtinų 
veiksmų siekiant patvirtinti e. sveikatos technologijas iki 2010 m. Ši direktyva neturėtų 
kliudyti įgyvendinti šio plano.
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Pakeitimas 677
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
konkrečias priemones, būtinas 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikai sveikatos priežiūros srityje 
pasiekti, jeigu valstybės narės nusprendžia 
diegti tokias priemones. Nustatant šias 
priemones atsižvelgiama į sveikatos srities 
technologijų bei medicinos mokslo raidą ir 
paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą pagal taikomus teisės 
aktus. Šiose priemonėse turi būti visų 
pirma apibrėžti būtini atitinkamų 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikos standartai ir terminai, kad būtų 
užtikrintas saugus, kokybiškas ir 
veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse teikimas.

Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
konkrečias priemones, būtinas 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikai sveikatos priežiūros srityje 
pasiekti, jeigu valstybės narės nusprendžia 
diegti tokias priemones. Nustatant šias 
priemones atsižvelgiama į kiekvienoje 
valstybėje narėje galiojančius duomenų 
apsaugos teisės aktus ir sveikatos srities 
technologijų bei medicinos mokslo raidą, ir 
paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą. Šiose priemonėse turi 
būti visų pirma apibrėžti būtini atitinkamų 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikos standartai ir terminai, kad būtų 
užtikrintas saugus, kokybiškas ir 
veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse teikimas.

Or. en

Pakeitimas 678
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
konkrečias priemones, būtinas 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikai sveikatos priežiūros srityje 
pasiekti, jeigu valstybės narės nusprendžia 
diegti tokias priemones. Nustatant šias 
priemones atsižvelgiama į sveikatos srities 

Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
konkrečias priemones, būtinas 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikai sveikatos priežiūros srityje 
pasiekti, jeigu valstybės narės nusprendžia 
diegti tokias priemones. Nustatant šias 
priemones atsižvelgiama į sveikatos srities 
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technologijų bei medicinos mokslo raidą ir 
paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą pagal taikomus teisės 
aktus. Šiose priemonėse turi būti visų 
pirma apibrėžti būtini atitinkamų 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikos standartai ir terminai, kad būtų 
užtikrintas saugus, kokybiškas ir 
veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse teikimas.

technologijų bei medicinos mokslo raidą ir 
paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą pagal kiekvienoje 
valstybėje narėje galiojančius duomenų 
apsaugos įstatymus. Šiose priemonėse turi 
būti visų pirma apibrėžti būtini atitinkamų 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikos standartai ir terminai, kad būtų 
užtikrintas saugus, kokybiškas ir 
veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse teikimas.

Or. de

Pakeitimas 679
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
konkrečias priemones, būtinas 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikai sveikatos priežiūros srityje 
pasiekti, jeigu valstybės narės nusprendžia 
diegti tokias priemones. Nustatant šias 
priemones atsižvelgiama į sveikatos srities 
technologijų bei medicinos mokslo raidą ir 
paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą pagal taikomus teisės 
aktus. Šiose priemonėse turi būti visų 
pirma apibrėžti būtini atitinkamų 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikos standartai ir terminai, kad būtų 
užtikrintas saugus, kokybiškas ir 
veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse teikimas.

Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
konkrečias priemones, būtinas 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikai sveikatos priežiūros srityje 
pasiekti, jeigu valstybės narės nusprendžia 
diegti tokias priemones. Nustatant šias 
priemones atsižvelgiama į sveikatos srities 
technologijų bei medicinos mokslo raidą ir 
paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą pagal taikomus teisės 
aktus. Šiose priemonėse turi būti visų 
pirma apibrėžti:

- būtini atitinkamų informacinių ir ryšių 
technologijų sistemų sąveikos standartai ir 
terminai, kad būtų užtikrintas saugus, 
kokybiškas ir veiksmingas sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
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narėse teikimas;

-taisyklės dėl galimybės susipažinti su 
medicinine byla ir detalios taisyklės dėl 
aiškaus paciento sutikimo susipažinti su 
jo medicinine byla.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina nustatyti griežtus standartus reglamentuojančius galimybę susipažinti su įrašais apie 
sveikatą ir sąlygas, kuriomis nustatomas aiškus sutikimas leisti susipažinti su asmens 
sveikatos įrašais.

Pakeitimas 680
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato
konkrečias priemones, būtinas 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikai sveikatos priežiūros srityje 
pasiekti, jeigu valstybės narės nusprendžia 
diegti tokias priemones. Nustatant šias 
priemones atsižvelgiama į sveikatos srities 
technologijų bei medicinos mokslo raidą ir 
paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą pagal taikomus teisės 
aktus. Šiose priemonėse turi būti visų 
pirma apibrėžti būtini atitinkamų 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikos standartai ir terminai, kad būtų 
užtikrintas saugus, kokybiškas ir 
veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse teikimas.

Valstybės narės, laikydamosis 19 
straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, 
nustato konkrečias priemones, būtinas 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikai sveikatos priežiūros srityje 
pasiekti, jeigu valstybės narės nusprendžia 
diegti tokias priemones. Nustatant šias 
priemones atsižvelgiama į sveikatos srities 
technologijų bei medicinos mokslo raidą ir 
paisoma pagrindinės teisės į asmens 
duomenų apsaugą pagal taikomus teisės 
aktus. Šiose priemonėse turi būti visų 
pirma apibrėžti būtini atitinkamų 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveikos standartai ir terminai, kad būtų 
užtikrintas saugus, kokybiškas ir 
veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse teikimas.

Or. de
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Pakeitimas 681
Georgs Andrejevs

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad teikiant e. 
sveikatos ir kitas telemedicinos paslaugas: 
(a) vadovaujamasi tais pačiais 
profesiniais medicinos kokybės ir 
saugumo standartais, kaip ir teikiant 
neelektronines medicinos paslaugas;
(b) laikomasi atitinkamų pacientų 
apsaugos reikalavimų, kadangi šių 
paslaugų teikėjams taikomi tokie pat 
priežiūros reikalavimai kaip ir 
specialistams, teikiantiems neelektronines 
priežiūros paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Ši nauja technologija ne tik pažangi, bet teikiant sveikatos priežiūros paslaugas gali būti 
neteisingai naudojama informacijos ir komunikacijos technologijų srityje, tuo sukeldama 
riziką pacientams. Todėl šioms paslaugoms turi būti taikomi tokie patys kokybės ir saugumo 
reikalavimai kaip ir vadinamosioms įprastoms medicinos procedūroms. 

Pakeitimas 682
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad e. sveikatos 
ir telemedicinos paslaugoms taikomi tokie 
pat kokybės ir saugumo standartai, kaip ir 
neelektroninėms sveikatos priežiūros 
paslaugoms.

Or. en
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Pakeitimas 683
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnis išbraukiamas

Or. sv

Pagrindimas

Politinis sveikatos priežiūros valdymas nėra kišimosi į tai, kaip, pavyzdžiui, turi būti 
atliekamos operacijos, klausimas. Tai turėtų būti gairių nustatymas, veiksmingumo 
vertinimas, finansinių reikalų gairių suteikimas ir stebėjimas, kad būtų užtikrinta 
patenkinama kokybė ir išlaikomas toks jos lygis, kokio siekiama šia politika. Valstybės narės 
organizavo savo sveikatos priežiūrą saugiu ir patikimu būdu. Sveikatos priežiūra, įskaitant 
naujų produktų ir metodų įvertinimą, turėtų toliau būti valdoma nacionaliniu lygiu, nes kitaip 
kiltų pavojus, kad gali atsirasti daugiau biurokratijos.

Pakeitimas 684
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas naujųjų sveikatos 
srities technologijų valdymo klausimais

Bendradarbiavimas sveikatos srities 
technologijų valdymo klausimais

1. Valstybės narės palengvina tinklų, 
siejančių už sveikatos srities technologijų 
vertinimą atsakingas nacionalines valdžios 
institucijas ar įstaigas, kūrimą ir jų veiklą.

1. Valstybės narės palengvina tinklų, 
siejančių už sveikatos srities technologijų 
vertinimą atsakingas nacionalines valdžios 
institucijas ar įstaigas, kūrimą ir jų veiklą.

1a. Kad tinklai galėtų veikti, Europos 
Komisija, pasitarusi su Europos 
Parlamentu, sukuria sistemą, pagrįstą 
gero valdymo principais, būtent: 
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skaidrumu, objektyvumu, nešališkomis 
procedūromis, suinteresuotų grupių, 
įskaitant sveikatos apsaugos specialistus, 
pacientus, mokslininkus ir 
pramonininkus, visateisiu dalyvavimu.

2. Sveikatos srities technologijų vertinimo 
tinklo užduotys:

2. Sveikatos srities technologijų vertinimo 
tinklo užduotys:

(a) remti nacionalinių valdžios institucijų 
ar įstaigų bendradarbiavimą;

(a) remti nacionalinių valdžios institucijų 
ar įstaigų bendradarbiavimą;

(aa) rasti tvarių būdų, kaip suderinti 
prieigos prie vaistų, skatinimo už 
naujoves ir sveikatos priežiūros paslaugų 
valdymo tikslus;
(ab) plėtoti skaidrias, objektyvias, visa 
apimančias ir laiku teikiamas procedūras 
ir metodus, kad būtų išlaikyta visų tikslų 
pusiausvyra;
(ac) užtikrinti, kad dalyvautų visos 
suinteresuotos visuomenės grupės, ypač 
pacientai, medicinos bendruomenė, 
mokslininkai ir pramonininkai;

(b) padėti teikti objektyvią, patikimą, laiku 
pateikiamą, skaidrią ir lengvai perduodamą 
informaciją apie trumpalaikį ir ilgalaikį 
sveikatos srities technologijų efektyvumą ir 
leisti nacionalinėms valdžios institucijoms 
ar įstaigoms veiksmingai keistis šia 
informacija.

(b) padėti teikti objektyvią, patikimą, laiku 
pateikiamą, skaidrią ir lengvai perduodamą 
informaciją apie trumpalaikį ir ilgalaikį 
sveikatos srities technologijų efektyvumą ir 
leisti nacionalinėms valdžios institucijoms 
ar įstaigoms veiksmingai keistis šia 
informacija.

3. Valstybės narės skiria tinklams 
priklausančias valdžios institucijas ar 
įstaigas, kaip nurodyta 1 dalyje, ir praneša 
Komisijai šių institucijų ar įstaigų 
pavadinimus bei kontaktinius duomenis.

3. Valstybės narės skiria tinklams 
priklausančias valdžios institucijas ar 
įstaigas, kaip nurodyta 1 dalyje. Komisija 
leidžia prisijungti prie tinklo tik toms 
įstaigoms, kurios atitinka gero valdymo 
principus.

4. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
priemones, būtinas šiam tinklui įkurti ir 
valdyti, ir nurodo informacijos, kuria reikia 
keistis, pobūdį ir rūšį.

4. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
priemones, būtinas šiam tinklui įkurti ir 
valdyti, atitinkančias anksčiau nurodytus 
tikslus, ir nurodo informacijos, kuria reikia 
keistis, pobūdį ir rūšį.

Or. en
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Pagrindimas

Siūlomas tinklas turėtų būti tvarkomas remiantis gero valdymo principais, kaip nurodyta 
Komisijos baltojoje knygoje dėl Europos valdymo (2001), ypač atsižvelgiant į atvirumo, 
atskaitomybės, veiksmingumo ir suderinamumo principus.  Bendradarbiaujant sveikatos 
srities technologijų vertinimo srityje, būtų skatinama taikyti skaidrias, objektyvias, visa 
apimančias ir laiku teikiamas procedūras.  Todėl Komisija turėtų pripažinti tik tas sveikatos 
srities technologijų vertinimo įstaigas, kurios atitinka šiuos standartus. Šis pakeitimas susijęs 
su 43 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 685
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas naujųjų sveikatos 
srities technologijų valdymo klausimais 

Bendradarbiavimas sveikatos srities 
technologijų valdymo klausimais

Or. en

Pagrindimas

Vertinamos turi būti visos sveikatos technologijos, įskaitant esamas. Tai gali paskatinti gerai 
skirstyti valstybių narių sveikatos sistemų lėšas.

Pakeitimas 686
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės palengvina tinklų, 
siejančių už sveikatos srities technologijų 
vertinimą atsakingas nacionalines valdžios 
institucijas ar įstaigas, kūrimą ir jų veiklą.

1. Valstybės narės palengvina tinklų, 
siejančių už sveikatos srities technologijų 
vertinimą atsakingas nacionalines valdžios 
institucijas ar įstaigas, kūrimą ir jų veiklą. 
Kad tinklai galėtų veikti, sukuriama 
sistema, pagrįsta gero valdymo principais, 
būtent: skaidrumu, objektyvumu, 
nešališkomis procedūromis, suinteresuotų 
grupių, įskaitant sveikatos apsaugos 
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specialistus, pacientus, mokslininkus ir 
pramonininkus, visateisiu dalyvavimu, 
išskyrus atvejus, kai, remiantis 
nacionaliniais teisės aktais, vienam ar 
kelioms suinteresuotoms grupėms 
neleidžiama dalyvauti.

Or. en

Pakeitimas 687
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės palengvina tinklų, 
siejančių už sveikatos srities technologijų 
vertinimą atsakingas nacionalines valdžios 
institucijas ar įstaigas, kūrimą ir jų veiklą.

1. Valstybės narės palengvina tinklų, 
siejančių už sveikatos srities technologijų 
vertinimą atsakingas nacionalines valdžios 
institucijas ar įstaigas, kūrimą ir jų veiklą. 
Kad tinklai galėtų veikti, valstybės narės 
sukuria sistemą, pagristą gero valdymo 
principais, būtent: skaidrumu, 
objektyvumu, nešališkomis procedūromis, 
suinteresuotų grupių, įskaitant socialinius 
partnerius, sveikatos apsaugos 
specialistus, pacientus, mokslininkus ir 
pramonininkus, visateisiu dalyvavimu.

Or. en

Pagrindimas

Kuriant sistemą, kuri būtų skirta palengvinti bendradarbiavimą, susijusį su sveikatos 
priežiūros technologijų valdymu, reikia įtraukti visus suinteresuotus asmenis, įskaitant 
socialinius partnerius.
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Pakeitimas 688
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės palengvina tinklų, 
siejančių už sveikatos srities technologijų 
vertinimą atsakingas nacionalines valdžios 
institucijas ar įstaigas, kūrimą ir jų veiklą.

1. Valstybės narės palengvina tinklų, 
siejančių už sveikatos srities technologijų 
vertinimą atsakingas nacionalines valdžios 
institucijas ar įstaigas, kūrimą ir jų veiklą. 
Kad tinklai galėtų veikti, valstybės narės 
sukuria sistemą, pagrįstą gero valdymo 
principais, būtent: skaidrumu, 
objektyvumu, nešališkomis procedūromis, 
suinteresuotų grupių, įskaitant socialinius 
partnerius, sveikatos apsaugos 
specialistus, pacientus, mokslininkus ir 
pramonininkus, visateisiu dalyvavimu.

Or. en

Pagrindimas

Kuriant sistemą, kuri būtų skirta palengvinti bendradarbiavimą, susijusį su sveikatos 
priežiūros technologijų valdymu, reikia įtraukti visus suinteresuotus asmenis, įskaitant 
socialinius partnerius.

Pakeitimas 689
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės palengvina tinklų, 
siejančių už sveikatos srities technologijų 
vertinimą atsakingas nacionalines valdžios 
institucijas ar įstaigas, kūrimą ir jų veiklą.

1. Valstybės narės palengvina tinklų, 
siejančių už sveikatos srities technologijų 
vertinimą atsakingas nacionalines valdžios 
institucijas ar įstaigas, kūrimą ir jų veiklą. 
Kad tinklai galėtų veikti, valstybės narės 
sukuria sistemą, pagrįstą gero valdymo 
principais, būtent: skaidrumu, 
objektyvumu, nešališkomis procedūromis, 
suinteresuotų grupių, įskaitant socialinius 
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partnerius, sveikatos apsaugos 
specialistus, pacientus, mokslininkus ir 
pramonininkus, visateisiu dalyvavimu.

Or. en

Pagrindimas

Kuriant sistemą, kuri būtų skirta palengvinti bendradarbiavimą, susijusį su sveikatos 
priežiūros technologijų valdymu, reikia įtraukti visus suinteresuotus asmenis, įskaitant 
socialinius partnerius.

Pakeitimas 690
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, susitarusi su Europos 
Parlamentu, patvirtina tinklo veiklos 
pagrindus, paremtus tinkamo valdymo, 
procedūrų skaidrumo, objektyvumo ir 
nešališkumo bei visų suinteresuotųjų 
grupių iš visų susijusių socialinių grupių 
dalyvavimu, įskaitant gydytojus, pacientus 
ir pramonę.

Or. fr

Pagrindimas

Tinklas privalo būti atviras suinteresuotųjų šalių dalyvavimui, norint užtikrinti, kad 
tarpinstitucinis bendradarbiavimas tarp valstybinių institucijų arba atsakingų už technologijų 
vertinimą įstaigų padėtų priimti subalansuotus, remiantis pakankama informacija priimtus ir 
skaidrius sprendimus.
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Pakeitimas 691
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tinklas veikia remiantis veiksmų 
sistema, kuri yra paremta atsakingo 
administravimo praktikos principais. Šie 
principai apima procedūrų skaidrumą 
teisę į pakartotinį nagrinėjimą, 
objektyvumą, nešališkumą, o tai pat 
visapusišką suinteresuotųjų šalių 
dalyvavimą. 

Or. de

Pagrindimas

Tiek kokybė, tiek ir tinklų veiklos rezultatų patikimumas yra sustiprinami taikant atsakingo 
vadovavimo praktikos principus , pvz. procedūrų skaidrumą bei pakartotinio nagrinėjimo 
galimybę. Interesų grupės, pvz. pacientai, gydytojai ir pramonė, galėtų suteikti papildomos 
naudos vertinant technologijas sveikatos apsaugos srityje ir todėl turėtų būti visapusiškai 
įtraukiamos į darbinę veiklą. 

Pakeitimas 692
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Sveikatos srities technologijų vertinimo 
tinklo užduotys:

2. Sveikatos srities technologijų vertinimo 
tinklo užduotys:

(a) remti nacionalinių valdžios institucijų 
ar įstaigų bendradarbiavimą;

(a) rasti ilgalaikius sprendimus, kuriais 
sukuriama pusiausvyra tarp tikslo 
užtikrinti visuomenės sveikatą, galimybę 
gauti vaistų, naudingų naujovių ir 
sveikatos apsaugai skirtų lėšų valdymo;  
(aa) vystyti skaidrias procedūras ir 
metodologijas, skirtas šiems tikslams 
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pasiekti;
(ab) užtikrinti visų suinteresuotųjų šalių, 
o ypač pacientų, medicinos bendruomenės 
ir pramonės dalyvavimą, kai atliekami 
pasirinkimai, kurie galėtų turėti poveikio 
visuomenės sveikatai, naujovėms ir 
Europos Sąjungos konkurencingumui 
trumpalaikiu bei ilgalaikiu laikotarpiu;  

(b) padėti teikti objektyvią, patikimą, laiku 
pateikiamą, skaidrią ir lengvai perduodamą 
informaciją apie trumpalaikį ir ilgalaikį 
sveikatos srities technologijų efektyvumą ir 
leisti nacionalinėms valdžios institucijoms 
ar įstaigoms veiksmingai keistis šia 
informacija.

(b) padėti teikti objektyvią, patikimą, laiku 
pateikiamą, skaidrią ir lengvai perduodamą 
informaciją apie trumpalaikį ir ilgalaikį 
sveikatos srities technologijų efektyvumą ir 
leisti nacionalinėms valdžios institucijoms 
ar įstaigoms veiksmingai keistis šia 
informacija.

(ba) nagrinėti informacijos kuria yra 
keičiamasi prigimtį ir pobūdį;

Or. fr

Pagrindimas

Pagrindinis tinklo tikslas privalo derėti su sveikatos priežiūros technologijų įvertinimo tikslu, 
kuris yra –  optimaliai panaudoti išteklius sveikatos priežiūros srityje, sudarant sąlygas 
tvariai finansuoti sveikatos sistemas, sudaryti sąlygas pacientams gauti vaistus ir integruoti 
naujoves medicinos srityje. Todėl tinklas privalo apimti visas suinteresuotąsias šalis, kaip 
nurodoma forumo išvadose ir rekomendacijose. 

Pakeitimas 693
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) padėti teikti objektyvią, patikimą, laiku 
pateikiamą, skaidrią ir lengvai perduodamą 
informaciją apie trumpalaikį ir ilgalaikį 
sveikatos srities technologijų efektyvumą ir 
leisti nacionalinėms valdžios institucijoms 
ar įstaigoms veiksmingai keistis šia 
informacija.

(b) padėti teikti objektyvią, patikimą, laiku 
pateikiamą, skaidrią ir lengvai perduodamą 
informaciją apie trumpalaikį ir ilgalaikį 
sveikatos srities technologijų efektyvumą, 
o taip pat galimą pašalinį poveikį bei 
poveikį visuomenei ir leisti nacionalinėms 
valdžios institucijoms ar įstaigoms 
veiksmingai keistis šia informacija.
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Or. de

Pagrindimas

Šiame straipsnyje atsakomybė už bendradarbiavimą vertinant technologijų pasekmes 
sveikatos apsaugos srityje numatoma už tai atsakingoms tarnyboms. Šios tarnybos turi ne tik 
informacijos apie tokių technologijų veiksmingumą, bet ir informacijos apie galimą šalutinį 
poveikį bei pokyčius visuomenėje. Todėl būtina keistis ir informacija šiais klausimais.

Pakeitimas 694
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
priemones, būtinas šiam tinklui įkurti ir 
valdyti, ir nurodo informacijos, kuria 
reikia keistis, pobūdį ir rūšį.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 695
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato
priemones, būtinas šiam tinklui įkurti ir 
valdyti, ir nurodo informacijos, kuria reikia 
keistis, pobūdį ir rūšį.

4. Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
parengia priemones, būtinas šiam tinklui 
įkurti ir valdyti, ir nurodo informacijos, 
kuria reikia keistis, pobūdį ir rūšį.

Or. en



AM\764262LT.doc 87/93 PE418.360v01-00

LT

Pagrindimas

Komisijai nebūtina nustatyti privalomų priemonių sveikatos srities technologijų vertinimo 
tinklui valdyti.

Pakeitimas 696
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
priemones, būtinas šiam tinklui įkurti ir 
valdyti, ir nurodo informacijos, kuria reikia 
keistis, pobūdį ir rūšį.

4. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 3
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
priemones, būtinas šiam tinklui įkurti ir 
valdyti, ir nurodo informacijos, kuria reikia 
keistis, pobūdį ir rūšį.

Or. de

Pagrindimas

Šia dalimi nurodoma laikytis komitologijos procedūros. Vadovaujantis nauja procedūra 
(tikrinimo teise) Europos Parlamentui būtina suteikti poveikio teisę šiame svarbiame etape.

Pakeitimas 697
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
priemones, būtinas šiam tinklui įkurti ir 
valdyti, ir nurodo informacijos, kuria 
reikia keistis, pobūdį ir rūšį.

Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 
priemones, būtinas šiam tinklui įkurti, 
valdyti bei skaidrumui palaikyti.

Or. fr
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Pagrindimas

Tinklas privalo veikti skaidriai, norint užtikrinti, kad apsikeitus informacija bus priimti 
patikimi sprendimai. Tinklo pagalba sprendžiama kokios rūšies informacija bus keičiamasi. Į 
šią diskusiją privalo būti įtraukti visi tinklo dalyviai, kas yra viena iš pagrindinių tinklo 
veiklos sričių. 

Pakeitimas 698
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės 1 dalyje nurodytus 
duomenis bent kartą per metus perduoda 
Komisijai, išskyrus pagal Direktyvą 
2005/36/EB surinktus duomenis.

2. Valstybės narės 1 dalyje nurodytus 
duomenis statistiniais tikslais bent kartą 
per metus perduoda Komisijai, išskyrus 
pagal Direktyvą 2005/36/EB surinktus 
duomenis.

Or. de

Pakeitimas 699
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis 
duomenys renkami glaudžiai 
bendradarbiaujant su Migruojančių 
darbuotojų socialinės apsaugos 
administracine komisija ir laikantis tų 
pačių taisyklių.

Or. en
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Pakeitimas 700
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas.

1. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja valstybių narių atstovas.

Komitetas konsultuojasi su 
suinteresuotomis pusėmis, kaip pvz. 
mokėtojų organizacijomis, įskaitant 
sveikatos draudimo fondus, pacientus ir 
sveikatos priežiūros specialistus (įskaitant 
ligonines), taip kaip jis mano esant 
reikalinga arba jei viena iš 
suinteresuotųjų šalių to pageidauja.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi sveikatos priežiūros klausimai išlieka išimtinėje valstybių narių kompetencijoje, 
vienas iš jų atstovų turėtų vadovauti komitetui. Taip pat komitetui būtina sudaryti sąlygas 
konsultuotis su suinteresuotomis šalimis.

Pakeitimas 701
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas.

1. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja valstybės narės. Į komitetą 
galima įtraukti pacientų, mokėtojų 
organizacijų ir sveikatos priežiūros 
specialistų atstovus.

Or. en
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Pagrindimas

Taikant siūlomą procedūrą procesas būtų neskaidrus ir nedemokratiškas. Siekiant šį procesą 
padaryti atviresnį, valstybės narės ir suinteresuotos grupės turėtų vaidinti svarbesnį 
vaidmenį.

Pakeitimas 702
Georgs Andrejevs

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas.

1. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas. Taip 
Komisija užtikrina, kad būtų deramai 
tariamasi su atitinkamų pacientų ir 
profesinių grupių specialistais, ypač turint 
omenyje šios direktyvos įgyvendinimą, ir 
pateikia pagrįstą šių pasitarimų ataskaitą. 

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva gali būti įgyvendinta tik įtraukus visas suinteresuotas šalis. Todėl reikia sukurti 
tinkamą konsultacijų mechanizmą, kuris palengvintų vadinamojo tarpvalstybinio sveikatos 
priežiūros komiteto darbą. 

Pakeitimas 703
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per penkerius metus nuo 22 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 
parengia šios direktyvos veikimo ataskaitą 
ir pateikia ją Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Komisija per trejus metus nuo 22 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 
parengia šios direktyvos veikimo ataskaitą 
ir pateikia ją Europos Parlamentui ir 
Tarybai, o po to tai atlieka mažiausiai kas 
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penkerius metus. Tokiame pranešime 
būtina ypatingą dėmesį atkreipti į šios 
direktyvos taikymo poveikį prieigai prie 
sveikatos rūpybos ir medicininių paslaugų 
iš finansinio ir geografinio aspekto bei 
pacientų ir visų valstybių narių sveikatos 
sistemose dalyvaujančių veikėjų 
mobilumui. Tai apima visas 
suinteresuotąsias šalis ir visus veikėjus, 
valstybių narių infrastruktūros ir 
sveikatos sistemas, įskaitant ligonines ir 
mokėtojų organizacijas. Jei būtina, 
Komisija pranešime prideda pasiūlymus 
dėl teisinių pakeitimų.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina nurodyti pranešimo galutinius terminus, elementus į kuriuos būtina atsižvelgti ir 
patvirtinti, kad suinteresuotosios pusės privalo būti įtrauktos į šios direktyvos įgyvendinimo ir 
taikymo vertinimo procedūrą.

Pakeitimas 704
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Turėdama tikslą greitai pašalinti 
trūkumus ir gauti daugiau naudos, 
Komisija užtikrina, kad siekiant pateikti 
duomenis apie pacientų ir specialistų 
judėjimą iš vienos valstybės į kitą, būtų 
renkama visa būtina informacija.
Komisija įtraukia šią informaciją į 1
dalyje nurodytą ataskaitą.

Or. nl
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Pakeitimas 705
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu, nepažeisdamos 22 straipsnio, 
valstybės narės praneša Komisijai apie bet 
kurias priemones, kurių jos ėmėsi, pakeitė 
ar paliko siekdamos įgyvendinti 8 ir 9 
straipsniuose nustatytas procedūras.
.

Šiuo tikslu, nepažeisdamos 22 straipsnio, 
valstybės narės praneša Komisijai apie bet 
kurias priemones, kurių jos ėmėsi 
siekdamos įgyvendinti šią direktyvą.

Or. nl

Pagrindimas

Paslaugų direktyvoje yra nuostatų, reglamentuojančių tarpusavio vertinimo procedūras. 
Panašias procedūras reikėtų taikyti atsižvelgiant į 5 straipsnį, kuris grindžiamas Europos 
Vadovų Tarybos 2006 m. birželio 6 d. susitikimo bendraisiais principais, kuriuose teigiama, 
kad reikėtų privaloma tvarka taikyti atvirą koordinavimo metodą, turint omenyje tai, kad 
esamos sveikatos priežiūros sistemos labai skirtingos, kaip ir valstybių narių galios jas 
organizuoti.

Pakeitimas 706
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję iki ... [vieneri 
metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo], 
įgyvendina šią direktyvą.

Valstybės narės priima įstatymus ir kitus 
teisės aktus, kurie, įsigalioję iki ... [treji 
metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo], 
įgyvendina šią direktyvą.

Or. fr

Pagrindimas

Neįmanoma patenkinti reikalavimo dėl tokio trumpo laikotarpio. Komisijos poveikio tyrimu 
nebuvo aprėptos nei visos galimo poveikio rūšys, kurios atsiras dėl padidėjusio pacientų 
mobilumo, nei pokyčiai reikalingi kuriant atitinkamas sveikatos apsaugos sistemas.
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