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Τροπολογία 189
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη 
συμπλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου 
για το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης (κανονισμός 
1408/71/ΕΚ και διάδοχος κανονισμός 
883/2004/ΕΚ) με στόχο την άσκηση των 
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο 
της παροχής ασφαλούς, υψηλής ποιότητας 
και αποτελεσματικής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης. Η παρούσα 
οδηγία ορίζει ένα γενικό πλαίσιο για τα 
δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο 
της διασυνοριακής κινητικότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient,  the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Τροπολογία 190
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες που 



PE418.304v02-00 4/71 AM\766244EL.doc

EL

πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, 
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

αφορούν την πρόσβαση σε ασφαλή και 
υψηλής ποιότητας υγειονομική 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και 
θεσπίζει μηχανισμούς συνεργασίας για 
την υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των 
κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό των 
εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα 
οργάνωσης και παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης.
Κατά την εφαρμογή της παρούσας 
οδηγίας, τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τις αρχές της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πρώτο μέρος της τροπολογίας αποσκοπεί να καταστήσει σαφέστερους τους στόχους της 
οδηγίας. Η δεύτερη παράγραφος προέρχεται από το άρθρο 5 της πρότασης της Επιτροπής, διότι 
είναι ορθότερο να αναφέρονται οι εν λόγω αρχές στο παρόν άρθρο.  

Τροπολογία 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, 
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες που 
αφορούν την επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος για ασθενείς οι 
οποίοι επιλέγουν να μεταβούν σε άλλο 
κράτος μέλος με σκοπό να λάβουν εκεί 
υγειονομική περίθαλψη και παρέχει τη 
δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών για την αξιολόγηση των 
τεχνολογιών υγείας, τα κέντρα αναφοράς 
και την ηλεκτρονική υγεία, με πλήρη 
σεβασμό των εθνικών αρμοδιοτήτων σε 
θέματα οργάνωσης και παροχής 
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υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με 
τις αρχές της καθολικής πρόσβασης, της 
αλληλεγγύης, του προσιτού κόστους, της 
ισότητας όσον αφορά την εδαφική 
δυνατότητα πρόσβασης και του 
δημοκρατικού ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διάφοροι στόχοι που καλύπτει η υπό εξέταση οδηγία αποδίδονται ακριβέστερα με την  
προτεινόμενη διατύπωση. Είναι σημαντικό να επισημαίνονται ήδη στο στόχο της οδηγίας οι 
αρμοδιότητες των κρατών μελών και οι αρχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην πολιτική 
υγείας.

Τροπολογία 192
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, 
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες που 
αφορούν την πρόσβαση σε ασφαλή και 
υψηλής ποιότητας υγειονομική 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και 
θεσπίζει μηχανισμούς συνεργασίας για 
την υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των 
κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό των 
εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα 
οργάνωσης και παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο στόχος της οδηγίας πρέπει να αντικατοπτρίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών σε θέματα 
οργάνωσης και παροχής υγειονομικής περίθαλψης σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης.
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Τροπολογία 193
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, 
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες που 
αφορούν την πρόσβαση σε ασφαλή και 
υψηλής ποιότητας υγειονομική 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και 
θεσπίζει μηχανισμούς συνεργασίας για 
την υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των 
κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό των 
εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα 
οργάνωσης και παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός της υπό εξέταση οδηγίας πρέπει να περιορίζεται αυστηρά στην πρόσβαση σε ασφαλή 
και υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη. Η οργάνωση και παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης εμπίπτει, σύμφωνα με το άρθρο 152, παράγραφος 5 της Συνθήκης, στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Τροπολογία 194
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, 
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες που 
αφορούν την πρόσβαση σε ασφαλή και 
υψηλής ποιότητας υγειονομική 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος και 
θεσπίζει μηχανισμούς συνεργασίας για 
την υγειονομική περίθαλψη μεταξύ των 
κρατών μελών, με πλήρη σεβασμό των 
εθνικών αρμοδιοτήτων σε θέματα 
οργάνωσης και παροχής υγειονομικής 
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περίθαλψης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός της οδηγίας δεν είναι η θέσπιση γενικών κανόνων για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη, αλλά η βελτίωση της κινητικότητας των ασθενών.

Τροπολογία 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση των πολιτών 
της ΕΕ σε ασφαλή, υψηλής ποιότητας και 
ασφαλή υγειονομική περίθαλψη, με 
δίκαιους όρους, και θεσπίζει μηχανισμούς 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
στον τομέα της υγείας, σεβόμενη τις 
εθνικές αρμοδιότητες για την οργάνωση 
και παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παρούσα πρόταση, η οποία εστιάζεται στην κινητικότητα των ασθενών, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί επωφελής για ορισμένη κατηγορία πολιτών (με υψηλή αγοραστική δύναμη, 
ενημερωμένων, με ξένες γλώσσες), πρόκειται όμως για μια μειοψηφία των πολιτών. 

Προτείνεται ο στόχος της πρότασης να μην εστιάζεται μόνον στην αντιμετώπιση της 
κινητικότητας των ασθενών (που αφορά μόνον μια μειονότητα ασθενών), αλλά στην βελτίωση 
της ποιότητας και ασφάλειας της περίθαλψης καθώς και στη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών, δηλαδή σε ζητήματα από τα οποία θα επωφελούνται γενικότερα όλοι οι πολίτες.
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Τροπολογία 196
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, 
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία προβλέπει ένα γενικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση σε ασφαλή, 
υψηλής ποιότητας διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη, με την επιφύλαξη 
των εθνικών αρμοδιοτήτων όσον αφορά 
την οργάνωση και παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο 152, 
παράγραφος 5 της Συνθήκης ΕΚ. 

Or. pt

Τροπολογία 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Με σεβασμό των αποστολών γενικού 
συμφέροντος που έχουν ανατεθεί στα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης των 
κρατών μελών, που βασίζονται στις αρχές 
της καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
περίθαλψη υψηλής ποιότητας, ευθυδικίας 
και αλληλεγγύης, η παρούσα οδηγία ορίζει 
ένα γενικό πλαίσιο για την παροχή 
ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματικής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και για 
τις συνθήκες επιστροφής των εξόδων για 
τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να υπενθυμίσουμε στο πρώτο άρθρο της οδηγίας τις αρχές σε θέματα 
λειτουργίας των συστημάτων υγείας, και να διευκρινίσουμε ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας 
είναι επίσης να διευκρινισθούν οι συνθήκες επιστροφής των εξόδων για την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος άλλο από εκείνο της ασφάλισης. 

Τροπολογία 198
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
και αποσκοπεί στη βελτίωση της 
προσβασιμότητας, της ποιότητας και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων 
υγείας των κρατών μελών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η οδηγία αποτελείται από δύο μέρη: το πρώτο μέρος αφορά στα δικαιώματα του ασθενούς στο 
πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψη, ενώ το άλλο μέρος αφορά ορισμένες οργανωτικές 
πτυχές της υγειονομικής περίθαλψης γενικότερα, ειδικότερα δε την υποχρέωση συνεργασίας 
μεταξύ κρατών μελών.

Τροπολογία 199
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
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διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. υγειονομικής περίθαλψης και την 
επιστροφή των εξόδων διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι επιθυμητό να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ρυθμίσεων που αφορούν την παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα διαμονής του ασθενούς και εκείνων που αφορούν τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη 
στη χώρα τους πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ασθενείς που λαμβάνουν ή ζητούν 
να λάβουν θεραπεία και υπηρεσίες σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, 
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για τα δικαιώματα των ασθενών 
στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης.

Or. da

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας οδηγίας δεν είναι να ορίσει την ποιότητα, την ασφάλεια και την 
αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης, αλλά να καθορίσει ένα πλαίσιο για τα 
δικαιώματα των ασθενών όταν υποβάλλονται σε θεραπεία στο εξωτερικό.

Τροπολογία 201
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
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πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

πλαίσιο για την δωρεάν παροχή ασφαλούς, 
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
απαιτούνται πολύ εξειδικευμένες ιατρικές 
διαδικασίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες 
στον τόπο κατοικίας.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Εάν η υγειονομική περίθαλψη δεν παρέχεται δωρεάν, δεν θα είναι προσβάσιμη από όλους και 
επομένως θα είναι στη διάθεση ενός περιορισμένου αριθμού ανθρώπων. Επιπλέον, η οδηγία 
πρέπει να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται πολύ εξειδικευμένες 
ιατρικές διαδικασίες οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στον τόπο κατοικίας.

Τροπολογία 202
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή αποδοτικής, 
ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματικής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης.

Or. it

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο της αποδοτικότητας είναι αναγκαίο για να αποτρέπεται η «παθητική μετανάστευση» 
προς άλλες υπηρεσίες υγείας και να αποδεικνύεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν να 
αντιμετωπίσουν δεόντως την ασθένεια για την οποία ο ασθενής έχει ταξιδέψει σε κράτος μέλος 
άλλο από το κράτος κατοικίας του.
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Τροπολογία 203
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. 
Σκοπός της υγειονομικής περίθαλψης 
είναι η εξασφάλιση καλής υγείας και 
περίθαλψης επί ίσοις όροις για το σύνολο 
του πληθυσμού. Η περίθαλψη παρέχεται 
με σεβασμό της ίσης αξίας όλων των 
ανθρώπων και της αξιοπρέπειας του 
ατόμου.

Or. sv

Τροπολογία 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματικής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.
Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν ελεύθερη 
και ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη με σειρά προτεραιότητας και 
ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός.

Or. da

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία για την κοινωνική ευθύνη της ΕΕ ότι η αρχή της «ελεύθερης και ισότιμης 
πρόσβασης» με «σειρά προτεραιότητας» και «σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός» πρέπει να 
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τηρείται στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι ασθενείς 
υποβάλλονται σε θεραπεία αφού ένας επαγγελματίας εξετάσει την κατάσταση της υγείας τους, 
την ένταση των πόνων και άλλα συμπτώματα και αφού ληφθεί υπόψη ο χρόνος που ευρίσκονται 
στη λίστα αναμονής για τη θεραπεία. Ελεύθερη και ισότιμη πρόσβαση σημαίνει ότι η 
υγειονομική περίθαλψη πρέπει να παρέχεται δωρεάν και ότι η σειρά προτεραιότητας δεν πρέπει 
να παραβιάζεται για κανέναν λόγω της προσωπικής οικονομικής του κατάστασης, της 
κοινωνικής του θέσης ή άλλων κριτηρίων που εισάγουν διακρίσεις.

Τροπολογία 205
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Εντός του γενικού αυτού πλαισίου, 
τα κράτη μέλη εξακολουθούν να είναι 
υπεύθυνα για την παροχή ασφαλούς, 
ποιοτικά υψηλής, αποτελεσματικής και 
επαρκούς ποσοτικά υγειονομικής 
περίθαλψης στους πολίτες που 
βρίσκονται στην επικράτειά τους. Τα 
κράτη μέλη δεν μπορούν σε καμία 
περίπτωση να μειώσουν την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχουν με το σκεπτικό 
ότι η περίθαλψη αυτή παρέχεται επίσης 
σε άλλα κράτη μέλη.
Η παρούσα οδηγία δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αποτελέσει έναυσμα για 
διάλυση του οικείου συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης των κρατών 
μελών.
Συγχρόνως, η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να έχει ως συνέπεια το να 
παρακινούνται κατ' οιονδήποτε τρόπο οι 
ασθενείς να μεταβούν σε άλλο κράτος 
μέλος για υγειονομική περίθαλψη.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υγειονομική περίθαλψη παραμένει υπό την ευθύνη των κρατών μελών και δεν μπορεί, ούτε 
πρέπει να μετατοπισθεί προς ένα άλλο κράτος μέλος. Η παρούσα οδηγία δεν μπορεί ούτε θα 
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πρέπει να έχει ως συνέπεια το να μετακυλήσουν τα κράτη μέλη την εν λόγω ευθύνη στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο να αγοράζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες περίθαλψη στο εξωτερικό 
λόγω οικονομικών συμφερόντων.

Τροπολογία 206
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως 
του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
ασφαλισμένους σε σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης ή δικαιούχους υγειονομικής 
περίθαλψης, οι οποίοι λαμβάνουν 
διασυνοριακή περίθαλψη βάσει της 
ανάγκης τους, όπως αυτή ορίζεται στο 
συγκεκριμένο σύστημα υγείας.

Or. pt

Τροπολογία 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως 
του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, που ορίζεται στο άρθρο 4, 
που δεν διασφαλίζεται από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά 
με τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αμφισβητηθεί κατά πόσον είναι απαραίτητο να ρυθμίζει η παρούσα οδηγία τη 
διασυνοριακή περίθαλψη και την κινητικότητα των ασθενών δεδομένου ότι τούτο διασφαλίζεται 
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από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης (Κανονισμός 883/2004). Είναι σκόπιμο να οριοθετηθεί το πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού 883/2004 και της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 208
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως 
του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στην 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο που διαγράφεται είναι περιττό, δεδομένου ότι αναφέρεται στον ορισμό της 
υγειονομικής περίθαλψης στο άρθρο 4, στοιχείο α.

Τροπολογία 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του 
αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και περίθαλψης 
σε μεμονωμένους ασθενείς οι οποίοι, με 
δική τους πρωτοβουλία, επιλέγουν  την 
περίθαλψη στην αλλοδαπή.  
Η παρούσα οδηγία δεν έχει ως 
αποτέλεσμα να ενθαρρύνει την παροχή 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
ή την αποστολή ασθενών από το σύστημα 
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κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους 
μέλους προς τις δομές υγειονομικής 
περίθαλψης ενός άλλου κράτους μέλους 
με το σκοπό να λάβουν εκεί υγειονομική 
περίθαλψη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δεν τηρεί τις διατάξεις των συνθηκών σε θέματα συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης, γνωρίζοντας ότι η οργάνωση, ο εφοδιασμός και η χρηματοδότηση της 
υγειονομικής περίθαλψης υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών.  Κατά 
συνέπεια, είναι απαραίτητο να καταργηθεί αυτή η αναφορά. Είναι επίσης απαραίτητο να 
διευκρινισθούν οι τύποι των ασθενών που τους αφορά αυτή η οδηγία. Πρέπει να υπογραμμιστεί 
ότι η οδηγία αυτή δεν πρέπει να αποτελέσει μέσο για ένα κράτος μέλος να απαλλαγεί από την 
αποστολή του γενικού συμφέροντος με τη γενικευμένη αποστολή των ασθενών σε άλλα κράτη 
μέλη, και αυτό εις βάρος των δικών της ασθενών οι οποίοι δεν θα απελάμβαναν πλέον 
περίθαλψη εγγύτητας και των ασθενών των κρατών μελών υποδοχής οι οποίοι θα έβλεπαν να 
αυξάνονται οι προθεσμίες αναμονής.

Τροπολογία 210
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του 
αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά τη διασυνοριακή παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως 
του τρόπου με τον οποίο αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.
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Τροπολογία 211
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του 
αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά τη διασυνοριακή παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως 
του τρόπου με τον οποίο αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης χωρίς διασυνοριακή διάσταση παραμένει εθνική 
αρμοδιότητα.

Τροπολογία 212
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του 
αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά τη διασυνοριακή παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως 
του τρόπου με τον οποίο αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας καλύπτει μόνον τη 
διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης.
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Τροπολογία 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του 
αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του 
αν είναι δημόσια ή ιδιωτική. Η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται στις νόμιμες, 
ιδιωτικές και συνδυασμένες ασφαλίσεις 
ασθενείας 

Or. nl

Τροπολογία 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του 
αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του 
αν είναι δημόσια ή ιδιωτική. Η παρούσα 
οδηγία δεν εφαρμόζεται σε υπηρεσίες οι 
οποίες επικεντρώνονται κυρίως στον 
τομέα της μακροχρόνιας περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
υπηρεσιών που παρέχονται επί 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα και 
αποσκοπούν στη στήριξη ατόμων που 
χρήζουν βοηθείας κατά την εκτέλεση των 
συνήθων καθημερινών εργασιών.

Or. en
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Τροπολογία 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όλα τα 
κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να 
αποφασίζουν εάν η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός 
τους θα παρέχεται από τον δημόσιο 
τομέα.

Or. da

Αιτιολόγηση

Έχει ζωτική σημασία για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από το δημόσιο σύστημα 
υγείας να μην προμηθεύει πόρους ή προσωπικό στους ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης. Οι ιδιωτικοί πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης παρέχουν μόνον εκείνες τις 
υπηρεσίες που είναι πιο ελκυστικές από οικονομικής απόψεως αφήνοντας τα υπόλοιπα στο 
δημόσιο τομέα.

Τροπολογία 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών 
μελών να ορίζουν κριτήρια ιατρικής 
δεοντολογίας για την υγειονομική 
περίθαλψη η οποία παρέχεται εντός ή από 
την επικράτειά τους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 55, σε συνδυασμό με το άρθρο 46 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΕ, ορίζει ότι οι 
διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει αυτών δεν 
εμποδίζουν τη δυνατότητα εφαρμογής των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων που προβλέπουν ειδικό καθεστώς για τους αλλοδαπούς υπηκόους και 
δικαιολογούνται από λόγους δημοσίας τάξεως, δημοσίας ασφαλείας και δημοσίας υγείας. 
Επομένως, τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν κριτήρια ιατρικής δεοντολογίας για την 
υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις 
αποστολές γενικού συμφέροντος που 
έχουν ανατεθεί στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψής τους, τα κράτη 
μέλη τηρούν, κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας, τις αρχές γενικού 
συμφέροντος, δηλαδή την καθολικότητα, 
την δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη, την ισότητα, την αλληλεγγύη 
και το προσιτό κόστος των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο δημόσιας 
υγείας, όπως απαιτείται από το άρθρο 
152 της Συνθήκης ΕΚ, τα κράτη μέλη 
δίδουν προτεραιότητα σε αυτές τις αρχές, 
σε περίπτωση που οι αρχές αυτές είναι 
ασύμβατες με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και των αρχών 
γενικού συμφέροντος. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες υγείας είναι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, 
πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε θέματα δημόσιας υγείας και άλλων δημόσιων 
συμφερόντων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των άρθρων 16 και 152 της Συνθήκης 
ΕΚ.  
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Τροπολογία 218
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διεκπεραιώσουν τις 
αποστολές γενικού συμφέροντος που 
έχουν ανατεθεί στα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψής τους, τα κράτη 
μέλη τηρούν κατά την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας τις αρχές γενικού 
συμφέροντος, δηλαδή την καθολικότητα, 
την δυνατότητα πρόσβασης σε ποιοτική 
περίθαλψη, την ισότητα, την αλληλεγγύη 
και το προσιτό κόστος των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο δημόσιας 
υγείας, όπως απαιτείται από το άρθρο 
152 της Συνθήκης ΕΚ, τα κράτη μέλη 
δίδουν προτεραιότητα σε αυτές τις αρχές, 
σε περίπτωση που οι αρχές αυτές είναι 
ασύμβατες με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διευκρινιστεί η σχέση μεταξύ της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και των αρχών 
γενικού συμφέροντος. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες υγείας είναι υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, 
πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε θέματα δημόσιας υγείας και άλλων δημόσιων 
συμφερόντων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των άρθρων 16 και 152 της Συνθήκης 
ΕΚ.
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Τροπολογία 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο δημόσιας υγείας, όπως 
απαιτείται από το άρθρο 152 της 
Συνθήκης ΕΚ, τα κράτη μέλη δίδουν 
προτεραιότητα στις αρχές που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, σε περίπτωση 
που οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
είναι ασύμβατες με τις αρχές αυτές.

Or. en

Τροπολογία 220
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχεία -α α και -α β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-αα) οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων·
(-αβ) οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 221
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχεία -α α και -α β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-αα) οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων·
(-αβ) οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές στις οδηγίες αυτές έχουν μετακινηθεί από το άρθρο 5 σε αυτό το σημείο του 
κειμένου.

Τροπολογία 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Κανονισμοί για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
συγκεκριμένα το άρθρο 22 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1408/71 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητος και ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

(στ) Κανονισμοί για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 20, 22 και 25 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1408/71 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητος και τα άρθρα 17, 18, 19, 
20, 27 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας·

και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας·

Or. nl

Τροπολογία 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) Κανονισμοί για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
συγκεκριμένα το άρθρο 22 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως 
στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους 
που διακινούνται εντός της Κοινότητος και 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας·

(στ) Κανονισμοί για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
συγκεκριμένα το άρθρο 22 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου, της 
14ης Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως 
στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους 
που διακινούνται εντός της Κοινότητος και 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και των 
εκτελεστικών τους κανονισμών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να γίνει μνεία σε συμπληρωματικά κείμενα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
ακρίβεια. 
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Τροπολογία 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχεία ζ α και ζ β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων·
(ζβ) οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 225
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Ιανουαρίου 2003, για τη θέσπιση 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για 
τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, 
την αποθήκευση και τη διανομή 
ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του 
αίματος και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/83/EK·

Or. en
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Τροπολογία 226
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζβ) Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, για τη θέσπιση 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για 
τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία, τη συντήρηση, την
αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων 
ιστών και κυττάρων·

Or. en

Τροπολογία 227
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζγ) Οδηγία 92/49/ΕΟΚ για το συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την 
πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας 
ζωής, όσον αφορά τις εκτελεστικές 
αρμοδιότητες που ανατίθενται στην 
Επιτροπή·

Or. en
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Τροπολογία 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την 
πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας 
ζωής και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 73/239/EΟΚ και 88/357/EΟΚ 
(τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση 
εκτός της ασφάλειας ζωής)

Or. nl

Τροπολογία 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.  Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας 
ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, 
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται 

διαγράφεται
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στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η 
έγκριση χορηγείται και οι παροχές 
καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό είναι περιττά περίπλοκο και πρέπει να απλοποιηθεί. Είναι πολύ δύσκολο για 
έναν ασθενή να γνωρίζει εάν πρέπει να απολαμβάνει των διατάξεων του κανονισμού 1408/71 ή 
αυτής της οδηγίας, και η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να βαρύνει τις αρχές του κράτους μέλους 
ασφάλισης που αιτιολογούν την απόφασή τους στον ασθενή.

Τροπολογία 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας 
ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, 
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η 

διαγράφεται
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έγκριση χορηγείται και οι παροχές 
καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διαγραφή δια λόγους νομικής σαφήνειας σε συμφωνία με την τροπολογία στο άρθρο 2.

Τροπολογία 231
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας 
ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος
μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, 
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η 
έγκριση χορηγείται και οι παροχές 
καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται.

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internalmarket approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Τροπολογία 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας 
ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, 
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η 
έγκριση χορηγείται και οι παροχές 
καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται.

2. Η παρούσα οδηγία δεν ρυθμίζει θέματα 
κάλυψης των εξόδων υγειονομικής 
περίθαλψης που καθίσταται αναγκαία για 
ιατρικούς λόγους στη διάρκεια 
προσωρινής διαμονής του ασφαλισμένου 
σε άλλο κράτος μέλος. Η παρούσα οδηγία 
δεν θίγει επίσης τα δικαιώματα των 
ασθενών να λαμβάνουν έγκριση για 
θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από τους κανονισμούς για 
το συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης και συγκεκριμένα 
το άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1408/71 του Συμβουλίου, της 14ης 
Ιουνίου 1971, περί εφαρμογής των 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως 
στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους 
που διακινούνται εντός της Κοινότητος 
και το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας. 
Εάν η παρούσα οδηγία καλύπτει 
καταστάσεις που καλύπτονται επίσης από 
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τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1408/71 και 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004, 
εφαρμόζονται οι εν λόγω κανονισμοί και 
δεν εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διευκρινίζει ακριβέστερα τους διάφοροι τομείς που καλύπτονται από 
τους κανονισμούς 1408/71 και 883/2004, αφενός, και από την παρούσα οδηγία,, αφ' ετέρου, 
και καθορίζει τη σειρά προτεραιότητας μεταξύ τους.

Τροπολογία 233
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Στην 
περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. 
Αντίθετα, όταν ένας ασφαλισμένος 
επιθυμεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη 
σε άλλο κράτος μέλος υπό διαφορετικές 
περιστάσεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 
8 και 9 της παρούσας οδηγίας  και δεν 
εφαρμόζεται το άρθρο 22 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου. Εν 
τούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση της έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η 
έγκριση χορηγείται και οι παροχές 
καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 
6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν 

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Στην 
περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. 
Αντίθετα, όταν ένας ασφαλισμένος 
επιθυμεί να μεταβεί σε άλλο κράτος μέλος 
για περίθαλψη σε εξωτερικό ιατρείο υπό 
διαφορετικές περιστάσεις, εφαρμόζονται 
τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας 
οδηγίας Εν τούτοις, όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1408/71, η έγκριση χορηγείται και οι 
παροχές καταβάλλονται σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή 
τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζονται.
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εφαρμόζονται.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Χάριν δημιουργίας νομικής ασφάλειας, στην οδηγία πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ 
περίθαλψης σε εξωτερικά ιατρεία και υγειονομικής περίθαλψης. Για την περίθαλψη σε 
εξωτερικά ιατρεία, ο ασθενής έχει την επιλογή μεταξύ του να ζητήσει προκαταρκτική έγκριση ή 
όχι, οπόταν εμπίπτει είτε στην εφαρμογή του κανονισμού 1408/71, είτε στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Για υγειονομική και εξομοιούμενη περίθαλψη οι οικονομικές συνέπειες, 
τόσο για τον ασθενή όσο και για τα συστήματα υγείας, είναι πολύ μεγαλύτερες. Η διάκριση αυτή 
αυξάνει τη νομική ασφάλεια, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους φορείς παροχής 
περίθαλψης.

Τροπολογία 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.  Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού. Στην 
περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. 
Αντίθετα, όταν ένας ασφαλισμένος 
επιθυμεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη 
σε άλλο κράτος μέλος υπό διαφορετικές 
περιστάσεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 
8 και 9 της παρούσας οδηγίας  και δεν 
εφαρμόζεται το άρθρο 22 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου. Εν 
τούτοις, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση της έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η 
έγκριση χορηγείται και οι παροχές 
καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω 

2. Έως ότου τεθεί σε εφαρμογή ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, όταν
συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει των 
οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση για 
μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό 
τη λήψη της ενδεδειγμένης θεραπείας 
βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού 
1408/71, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν 
λόγω κανονισμού· Στην περίπτωση αυτή 
τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν 
ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας  και δεν εφαρμόζεται το 
άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η έγκριση 
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κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα άρθρα 
6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας δεν 
εφαρμόζονται.

χορηγείται και οι παροχές καταβάλλονται 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Στην 
περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται.

Or. nl

Τροπολογία 235
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας 
ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται το 
άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η έγκριση 
χορηγείται και οι παροχές καταβάλλονται 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Στην 
περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται.

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22, 
παράγραφος 2 του κανονισμού 1408/71 -
ή μετά από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, του άρθρου 20, 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 -, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
εν λόγω κανονισμού και τα άρθρα 6, 7, 8 
και 9 της παρούσας οδηγίας δεν 
εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας 
ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται το 
άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1408/71 του Συμβουλίου 71 - ή μετά από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, το άρθρο 20 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004. Εν τούτοις, όταν
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η έγκριση 
χορηγείται και οι παροχές καταβάλλονται 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Στην 
περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται.
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Or. hu

Αιτιολόγηση

Η ομοιότητα του περιεχομένου της πρώτης και δεύτερης πρότασης και της τρίτης και τέταρτης 
πρότασης του άρθρου 3, παράγραφος 2 καθιστά το κείμενο περίπλοκο χωρίς λόγο.

Προς εξασφάλιση της συνέπειας του νομοθετικού κειμένου, και κυρίως της συνοχής των 
διατάξεων του άρθρου 4, στοιχείο (ζ), πρέπει στην παρούσα παράγραφο να γίνεται αναφορά 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και ειδικά στο άρθρο 20, παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισμού, το οποίο - όπως και το άρθρο 22, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1408/71 - αφορά τη χορήγηση έγκρισης για περίθαλψη στο εξωτερικό.

Τροπολογία 236
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Έως ότου τεθεί σε εφαρμογή ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, όταν 
συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει των 
οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση για 
μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό 



AM\766244EL.doc 35/71 PE418.304v02-00

EL

τη λήψη της ενδεδειγμένης θεραπείας 
βάσει του άρθρου 20 του κανονισμού 
883/2004, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
εν λόγω κανονισμού· Στην περίπτωση 
αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, 
όταν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να 
λάβει υγειονομική περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος υπό διαφορετικές 
περιστάσεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 
8 και 9 της παρούσας οδηγίας  και δεν 
εφαρμόζεται το άρθρο 20 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 883/2004 του Συμβουλίου. Εν 
τούτοις, όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 20 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004, η έγκριση χορηγείται και οι 
παροχές καταβάλλονται σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή 
τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζονται.

Or. nl

Τροπολογία 238
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
αντιβαίνουν σε διάταξη άλλης κοινοτικής 
πράξης που ρυθμίζει ειδικά θέματα 
υγειονομικής περίθαλψης, η διάταξη της 
άλλης κοινοτικής πράξης υπερισχύει και 
εφαρμόζεται στις σχετικές ειδικές 
περιπτώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται 
και οι εξής:

διαγράφεται

(α) οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων·
(β) οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 



PE418.304v02-00 36/71 AM\766244EL.doc

EL

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

Or. en

Τροπολογία 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
αντιβαίνουν σε διάταξη άλλης κοινοτικής 
πράξης που ρυθμίζει ειδικά θέματα 
υγειονομικής περίθαλψης, η διάταξη της 
άλλης κοινοτικής πράξης υπερισχύει και 
εφαρμόζεται στις σχετικές ειδικές 
περιπτώσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται 
και οι εξής:

διαγράφεται

a) οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων·
β) οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά.

Or. fr
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Τροπολογία 240
Marianne Thyssen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα)Κανονισμός αριθ. (ΕΟΚ) αριθ. 
1408/71·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Χάριν δημιουργίας νομικής ασφάλειας, στην οδηγία πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ 
περίθαλψης σε εξωτερικά ιατρεία και υγειονομικής περίθαλψης. Για την περίθαλψη σε 
εξωτερικά ιατρεία, ο ασθενής έχει την επιλογή μεταξύ του να ζητήσει προκαταρκτική έγκριση ή 
όχι, οπόταν εμπίπτει είτε στην εφαρμογή του κανονισμού 1408/71, είτε στην εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Για υγειονομική και εξομοιούμενη περίθαλψη οι οικονομικές συνέπειες, 
τόσο για τον ασθενή όσο και για τα συστήματα υγείας, είναι πολύ μεγαλύτερες.

Τροπολογία 241
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία υπερισχύει της 
πρότασης οδηγίας (COM (2008) 614 τελ.) 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, όταν πρόκειται για 
συμβάσεις μεταξύ επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας και ασθενών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής, της 8ης Οκτωβρίου 2008, για την έκδοση οδηγίας (COM (2008) 
614τελ.) σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών καλύπτει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών που συνάπτουν σύμβαση με αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες του τομέα της 
υγείας, και μπορεί να υπάρξει σύγκρουση με την εν λόγω οδηγία
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Τροπολογία 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
σύμφωνα με τους κανόνες της συνθήκης 
ΕΚ.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ίδιο με την τροπολογία στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 243
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι 
φροντίδα υπό τη μορφή πρόληψης ή 
θεραπείας ή αποκατάστασης που 
συνταγογραφείται ή παρέχεται στον 
ενδιαφερόμενο από έναν επαγγελματία 
υγείας, του οποίου το επάγγελμα είναι 
νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος 
μέλος ασφάλισης·  

Or. pt
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Τροπολογία 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική.

(α) «υγειονομική περίθαλψη»: είναι οι 
υπηρεσίες και τα προϊόντα υγείας που 
παρέχονται ή χορηγούνται με συνταγή 
από επαγγελματίες του τομέα της υγείας 
σε ασθενείς προκειμένου να εκτιμήσουν, 
να διατηρήσουν ή να αποκαταστήσουν 
την κατάσταση της υγείας τους, ή ακόμη 
να προλάβουν την εμφάνιση ασθενειών·  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να διασαφηνίσει τον ορισμό της υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται στους 
ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση 
ή αποκατάσταση της υγείας τους. Για τον 
σκοπό των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 11, 
υγειονομική περίθαλψη είναι θεραπείες 
που συγκαταλέγονται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτος 
μέλους ασφάλισης·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προτείνεται στην παρούσα τροπολογία είναι περισσότερο συνεπής με τους 
κανονισμούς 1408/71 και 883/2004 διότι καλύπτει και την υγειονομική περίθαλψη που δεν 
παρέχεται άμεσα από "επαγγελματίες του τομέα της υγείας". Δεν καλύπτονται παροχές τις 
οποίες το κράτος μέλος ασφάλισης δεν θεωρεί ως παροχές υγειονομικής περίθαλψης. 

Τροπολογία 246
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι 
υπηρεσίες και προϊόντα υγείας που 
παρέχονται ή συνταγογραφούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε 
ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση 
ή αποκατάσταση της υγείας τους ή για 
την αποτροπή ασθένειας, ανεξαρτήτως 
του τρόπου με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·    

Or. en

Τροπολογία 247
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 

(a) «υγειονομική περίθαλψη» είναι 
υπηρεσίες και προϊόντα υγείας που 
παρέχονται ή συνταγογραφούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε 
ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση 
ή αποκατάσταση της υγείας τους ή για 
την αποτροπή ασθένειας, ανεξαρτήτως 
του τρόπου με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
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είναι δημόσια ή ιδιωτική· οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο προηγούμενος ορισμός που αναφέρεται σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα υγείας 
είχε πολύ περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, δεδομένου ότι δεν κάλυπτε ολόκληρο το εύρος της 
νομολογίας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των υπηρεσιών και προϊόντων υγείας. 

Τροπολογία 248
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι 
υπηρεσίες και προϊόντα υγείας που 
παρέχονται ή συνταγογραφούνται από 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε 
ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση 
ή αποκατάσταση της υγείας τους, 
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο η 
υπηρεσία αυτή οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της υγειονομικής περίθαλψης που πρότεινε αρχικά η Επιτροπή θα μπορούσε να 
προκαλέσει σημαντικά νομικά προβλήματα διότι δεν κάλυπτε όλες τις μορφές υγειονομικής 
περίθαλψης. Για το λόγο αυτό, η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί να καταστήσει τον ορισμό 
απλούστερο και νομικά σαφέστερο. 
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Τροπολογία 249
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται σε 
ασθενείς για την αξιολόγηση, διατήρηση 
ή αποκατάσταση της υγείας τους, 
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο η 
υπηρεσία αυτή οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία εστιάζεται στους ασθενείς και στην κατάσταση της υγείας τους, όχι σε 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας ή στους παρόχους υπηρεσιών υγείας.

Τροπολογία 250
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι 
υπηρεσίες και προϊόντα υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων φαρμακευτικών 
προϊόντων και ιατροτεχνολογικών 
βοηθημάτων, που παρέχονται ή 
συνταγογραφούνται από ένα επαγγελματία 
υγείας ή υπό την επίβλεψη ενός 
επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η περίθαλψη αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική.
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Or. en

Τροπολογία 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι 
υπηρεσίες ή προϊόντα υγείας, ειδικότερα 
ιατρικές ή φαρμακευτικές υπηρεσίες και 
φάρμακα ή ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, 
που παρέχονται ή συνταγογραφούνται μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ορισμός στο άρθρο 4, στοιχείο (α) συμφωνεί με την εξαίρεση των υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης που προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 22 και στο άρθρο 2, 
παράγραφος 2, στοιχείο (στ) της οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά. Εκτός από τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην εν λόγω οδηγία προστίθενται στον 
ορισμό και προϊόντα τα οποία συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη (π.χ. φάρμακα και 
ιατροτεχνολογικά βοηθήματα). Τοιουτοτρόπως δημιουργείται ένα συνεκτικό νομοθετικό 
πλαίσιο.
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Τροπολογία 252
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι 
υπηρεσίες και προϊόντα υγείας, 
ειδικότερα ιατρικές ή φαρμακευτικές 
υπηρεσίες και φάρμακα ή 
ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, που 
παρέχονται ή συνταγογραφούνται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η περίθαλψη αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition. 
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.
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Τροπολογία 253
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) "υγειονομική περίθαλψη" είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

α) "υγειονομική περίθαλψη" είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από έναν 
δεόντως ειδικευμένο επαγγελματία υγείας 
ή υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία 
υγείας που ασκεί το επάγγελμά του, 
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο η 
υπηρεσία αυτή οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δηλώνεται σαφώς ότι οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας πρέπει να διαθέτουν τα 
απαιτούμενα προσόντα, και τούτο πρέπει να βεβαιώνεται με τα κατάλληλα για κάθε κράτος 
μέλος διπλώματα τα οποία παρέχουν στους κατόχους τους το δικαίωμα άσκησης του 
επαγγέλματος σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο.

Τροπολογία 254
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική·

(α) «υγειονομική περίθαλψη» είναι μια 
υπηρεσία υγείας που παρέχεται από ένα 
επαγγελματία υγείας ή υπό την επίβλεψη 
ενός επαγγελματία υγείας που ασκεί το 
επάγγελμά του, ανεξαρτήτως του τρόπου 
με τον οποίο η υπηρεσία αυτή οργανώνεται 
ή εάν παρέχεται υπό κανονικές συνθήκες 
ή σε έκτακτα περιστατικά·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι εμφανές ότι σε περίπτωση ατυχήματος (ή καταστροφής) η υγειονομική περίθαλψη πρέπει 
να παρέχεται με τις ελάχιστες δυνατές διοικητικές διαδικασίες προέγκρισης. 
Η ανάγκη για άμεση αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά που συμβαίνουν σε παραμεθόριες 
περιοχές απαιτεί την ευρεία συνεργασία των κρατών μελών και των ιατρικών τους υπηρεσιών 
αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών σε περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία 255
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη» είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής ή η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
κατοικεί, είναι εγγεγραμμένος ή έχει την 
έδρα του ο πάροχος της υγειονομικής 
περίθαλψης·

(β) «διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη» είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής·

Or. en

Τροπολογία 256
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη» είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής ή η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
κατοικεί, είναι εγγεγραμμένος ή έχει την 
έδρα του ο πάροχος της υγειονομικής 

(β) «διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη» είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής·
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περίθαλψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. ανωτέρω· η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη περιορίζεται στην κινητικότητα των 
ασθενών.

Τροπολογία 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) "διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη" 
είναι η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 
πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης· 

β) "διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη" 
είναι η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής·

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης θα πρέπει να περιλαμβάνεται τόσο η κινητικότητα 
των ασθενών αυτή καθ' εαυτή όσο και οι υγειονομικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται 
εξ αποστάσεως. Δεν θεωρείται σκόπιμο να αναφέρεται το άρθρο αυτό στην κινητικότητα των 
επαγγελματιών υγείας και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.
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Τροπολογία 258
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη» είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής ή η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
κατοικεί, είναι εγγεγραμμένος ή έχει την 
έδρα του ο πάροχος της υγειονομικής 
περίθαλψης·

(β) «διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη» είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη περιορίζεται στην κινητικότητα των μεμονωμένων 
ασθενών.

Τροπολογία 259
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη»  
είναι η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 
πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης·

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη»
είναι η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε ή από κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής, σύμφωνα με 
τους κανόνες συντονισμού που ορίζει ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71·

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Ορισμός της «διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης»: με τις λέξεις "ή από" καθίσταται 
σαφές ότι στον ορισμό περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής.

Τροπολογία 260
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) «διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη» είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής ή η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
κατοικεί, είναι εγγεγραμμένος ή έχει την 
έδρα του ο πάροχος της υγειονομικής 
περίθαλψης·

(β) «διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη» είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής ή η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από εκείνο στο οποίο 
κατοικεί, είναι εγγεγραμμένος ή έχει την 
έδρα του ο πάροχος της υγειονομικής 
περίθαλψης σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες απαιτούνται πολύ εξειδικευμένες 
ιατρικές διαδικασίες οι οποίες δεν είναι 
διαθέσιμες στον τόπο κατοικίας.·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να επιδιώξει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη κατά πρώτο και κύριο λόγο στην επικράτειά του.

Τροπολογία 261
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος» είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος 

διαγράφεται
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μέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο 
είναι ασφαλισμένος ο ασθενής·

Or. en

Τροπολογία 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) "χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος" είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος 
μέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο 
είναι ασφαλισμένος ο ασθενής·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου αυτής καθότι είναι περιττή.

Τροπολογία 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο ιατρός 
ή ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/EΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

διαγράφεται
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της οδηγίας 2005/36/EΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του «επαγγελματία υγείας» είναι περιττός εφόσον διαγράφεται η αναφορά σε αυτόν 
τον όρο στο άρθρο 4, στοιχείο (α).

Τροπολογία 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) "επαγγελματίας υγείας" είναι ο ιατρός ή 
ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ· 

δ) "επαγγελματίας υγείας" είναι ο 
πτυχιούχος ιατρικής σχολής ή ο 
νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/ΕΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Για σαφείς λόγους, είναι καταλληλότερος ο όρος του πτυχιούχου ιατρικής σχολής δεδομένου ότι 
η απόκτηση διδακτορικού στην ιατρική δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι 
επαγγελματίες υγείας να ασκούν δραστηριότητα στον τομέα της περίθαλψης.
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Τροπολογία 265
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο ιατρός 
ή ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/EΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/EΚ·

(δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο ιατρός 
ή ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/EΚ ή παραϊατρικό 
προσωπικό ή άλλος επαγγελματίας που 
ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης η 
οποία περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/EΚ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εμφανές ότι σε περίπτωση ατυχήματος (ή καταστροφής) η υγειονομική περίθαλψη πρέπει 
να παρέχεται με τις ελάχιστες δυνατές διοικητικές διαδικασίες προέγκρισης. 
Η ανάγκη για άμεση αντίδραση σε έκτακτα περιστατικά που συμβαίνουν σε παραμεθόριες 
περιοχές απαιτεί την ευρεία συνεργασία των κρατών μελών και των ιατρικών τους υπηρεσιών 
αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών σε περιφερειακό επίπεδο.  Το παραϊατρικό προσωπικό 
είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις καταστάσεις.

Τροπολογία 266
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο ιατρός 
ή ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/EΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 

(δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο ιατρός 
ή ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/EΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 
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υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/EΚ·

υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/EΚ· ή ένα πρόσωπο που 
ασκεί νόμιμα δραστηριότητες στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης στο κράτος 
μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία· 

Or. en

Τροπολογία 267
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο ιατρός 
ή ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/EΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/EΚ·

(δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο ιατρός 
ή ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/EΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/EΚ ή ένα πρόσωπο που 
ασκεί νόμιμα δραστηριότητες στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης στο κράτος 
μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.
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Τροπολογία 268
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «πάροχος υγειονομικής περίθαλψης» 
είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
παρέχει νόμιμα υγειονομική περίθαλψη 
στο έδαφος ενός κράτους μέλους·

ε) «πάροχος υγειονομικής περίθαλψης» 
είναι κάθε επαγγελματίας υγείας όπως 
ορίζεται στο στοιχείο (δ) ή νομικό 
πρόσωπο που παρέχει νόμιμα υγειονομική 
περίθαλψη στο έδαφος ενός κράτους 
μέλους·

Or. pt

Τροπολογία 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιθυμεί να 
λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα
κράτος μέλος·

(στ) για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που προτίθεται να ταξιδέψει σε 
άλλο κράτος μέλος με τον σκοπό να λάβει 
εκεί υγειονομική περίθαλψη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Με τον ορισμό αυτόν διευκρινίζεται ότι η παρούσα οδηγία δεν καλύπτει ασθενείς οι οποίοι ήδη 
κατοικούν ή διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος όταν παραστεί ανάγκη να λάβουν θεραπεία (τα 
δικαιώματα αυτών των ασθενών καλύπτονται ήδη από τους κανονισμούς 1408/71 και 
883/2004).
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Τροπολογία 270
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιθυμεί να 
λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα 
κράτος μέλος·

στ) «ασθενής» είναι ο ασφαλισμένος σε 
σύστημα υγειονομικής περίθαλψης ή ο 
δικαιούχος υγειονομικής περίθαλψης, ο 
οποίος έχει λάβει την αναγκαία 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος·

Or. pt

Τροπολογία 271
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιθυμεί να 
λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα 
κράτος μέλος·

 (στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει ή αναζητεί 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία 272
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιθυμεί να 
λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα 
κράτος μέλος·

(στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει ή αναζητεί 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 273
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιθυμεί να 
λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα 
κράτος μέλος·

(στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει ή αναζητεί 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση της διατύπωσης με άλλα τμήματα της οδηγίας. Με τη διατύπωση αυτή 
διασαφηνίζεται ότι ο ασθενής συμμετέχει ενεργά στην αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό. 

Τροπολογία 274
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιθυμεί να 
λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα 
κράτος μέλος·

(στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει ή αναζητεί 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να προσδώσει νομική σαφήνεια στον ορισμό του 
"ασθενούς".

Τροπολογία 275
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) "ασθενής"  είναι κάθε φυσικό πρόσωπο 
που λαμβάνει, ή επιθυμεί να λάβει, 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος·

στ) «ασθενής»: είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που λαμβάνει, ή επιδιώκει να 
λάβει, υγειονομική περίθαλψη σε ένα 
κράτος μέλος·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο ασθενής επιδιώκει σαφώς να λάβει αυτήν την υγειονομική 
περίθαλψη.

Τροπολογία 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) "ασθενής" είναι κάθε φυσικό πρόσωπο 
που λαμβάνει, ή επιθυμεί να λάβει, 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος·

στ) "ασθενής" είναι κάθε φυσικό πρόσωπο 
που λαμβάνει, υγειονομική περίθαλψη σε 
ένα κράτος μέλος·

Or. es

Αιτιολόγηση

Το σημαντικότερο είναι ότι το άτομο αυτό λαμβάνει -και όχι ότι "επιθυμεί" να λάβει-
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υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχεία στ α και στ β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α ) «ασθενής που χρειάζεται επείγουσα 
περίθαλψη» είναι ο ασθενής του οποίου η 
κατάσταση της υγείας επιβάλλει 
επείγουσα φροντίδα, ιδιαίτερα όταν 
υπάρχει άμεσος κίνδυνος απώλειας της 
ζωής του ή της λειτουργίας ζωτικών 
οργάνων, και η περίθαλψη του οποίου 
απαιτεί πέραν πάσης αμφιβολίας την 
άμεση παρέμβαση των υπηρεσιών υγείας·
στ ) «εθελοντικός ασθενής» είναι ο 
ασθενής ο οποίος επιλέγει τον τόπο της 
περίθαλψής του για διάφορους λόγους 
όπως: καλύτερη περίθαλψη, 
συντομότερες περίοδοι αναμονής, 
οικογενειακοί λόγοι ή διευκολύνσεις για 
την ανάρρωση.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ ασθενών που χρειάζονται επείγουσα 
περίθαλψη και ασθενών που επιλέγουν να αναζητήσουν περίθαλψη στο εξωτερικό.

Τροπολογία 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) "ασφαλισμένος" είναι: ζ) "ασφαλισμένος είναι" ένα πρόσωπο 
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ασφαλισμένο κατά την έννοια του 
ορισμού του άρθρου 1 στοιχείο γ) του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 883/2004·

i) έως την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004: ένα πρόσωπο ασφαλισμένο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 
2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1408/71,

ii) από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004: ένα πρόσωπο ασφαλισμένο 
κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο γ) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004·

Or. es

Αιτιολόγηση

 Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροπολογία 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ζ – σημείο (ii α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii α) ο ασφαλισμένος βάσει των όρων του 
ασφαλιστηρίου των ιδιωτικών 
ασφαλίσεων ασθενείας.

Or. nl
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Τροπολογία 280
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «κράτος μέλος ασφάλισης» είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής·

η) «κράτος μέλος ασφάλισης»  είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής, σύμφωνα με 
τους κανόνες συντονισμού που ορίζει ο 
κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/7·

Or. nl

Τροπολογία 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) «κράτος μέλος ασφάλισης» είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής·

η) «κράτος μέλος ασφάλισης» είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής· εάν ο φορέας 
του τόπου κατοικίας θεωρείται ως ο 
αρμόδιος φορέας, σύμφωνα με το άρθρο 
22, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 ή το 
άρθρο 20, παράγραφος 4 ή το άρθρο 27, 
παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 
883/2004, τότε το κράτος της κατοικίας 
θεωρείται ως το κράτος μέλος 
ασφάλισης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη αυτούς που κατοικούν στο εξωτερικό ("Wohnsitzausländer ") 
(διασυνοριακούς εργαζόμενους οι οποίοι κατοικούν σε κράτος μέλος της ΕΕ και εργάζονται σε 
άλλο κράτος μέλος και τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν αποκτήσει συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος). Με 
τη νέα διατύπωση διασφαλίζεται ότι ο φορέας ασφάλισης ασθένειας του τόπου κατοικίας 
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οφείλει να καλύψει το κόστος σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εάν ούτως προβλέπεται στους 
αναφερόμενους κανονισμούς.

Τροπολογία 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) "κράτος μέλος ασφάλισης" είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής·

η) "κράτος μέλος ασφάλισης" είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής. Εάν ο ασθενής 
διαμένει νόμιμα σε ένα κράτος μέλος και 
δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα 
ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλειας, αλλά έχει αναγνωρισμένο 
δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη, 
το κράτος μέλος ασφάλισης είναι το 
κράτος μέλος διαμονής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν προβλέπει όλες τις περιπτώσεις των πολιτών που απολαύουν αναγνωρισμένου 
δικαιώματος στην υγειονομική περίθαλψη το οποίο δεν συμπίπτει απαραίτητα με την έννοια του 
ασφαλισμένου.

Τροπολογία 283
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) "«κράτος μέλος ασφάλισης» είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής·

(η) «κράτος μέλος ασφάλισης» είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής ή το κράτος 
μέλος στο οποίο κατοικεί ο ασθενής εάν 
αυτό το κράτος μέλος είναι διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση του κειμένου με τις διατάξεις του κανονισμού 883/2004.

Τροπολογία 284
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) «κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η 
θεραπεία» είναι το κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου παρέχεται η 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

θ) «κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η 
θεραπεία» είναι το κράτος μέλος στο 
έδαφος του οποίου ή από το οποίο 
παρέχεται η διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη·

Or. nl

Τροπολογία 285
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) «ιατροτεχνολογικό βοήθημα»  είναι 
το ιατροτεχνολογικό βοήθημα όπως 
ορίζεται στις οδηγίες 93/42/ΕΟΚ, 
90/383/ΕΟΚ ή 98/42/ΕΚ.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης (όπως λόγου 
χάριν ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων) και αποτελούσαν μεταξύ άλλων αντικείμενο της 
απόφασης στην υπόθεση  Decker που θα πρέπει να περιληφθεί σε οδηγία με στόχο την 
κωδικοποίηση των αποφάσεων Kohll και Decker.
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Τροπολογία 286
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο θ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ β) "αγαθό το οποίο εντάσσεται στο 
πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης"  
είναι το αγαθό που διατίθεται με στόχο τη 
διατήρηση ή τη βελτίωση της 
κατάστασης της υγείας ενός ατόμου, 
όπως  μεταξύ άλλων τα ιατροτεχνικά 
βοηθήματα και τα φάρμακα.  

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης (όπως λόγου 
χάριν ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων) και αποτελούσαν μεταξύ άλλων αντικείμενο της 
απόφασης στην υπόθεση  Decker που θα πρέπει να περιληφθεί σε οδηγία με στόχο την 
κωδικοποίηση των αποφάσεων Kohll και Decker.

Τροπολογία 287
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) «ιατροτεχνολογικό βοήθημα» είναι 
ιατροτεχνολογικό βοήθημα όπως ορίζεται 
στην οδηγία του Συμβουλίου 93/42/ΕΟΚ, 
της 14ης Ιουνίου 1993, περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή στην 
οδηγία του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ, της 
20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα ή στην οδηγία 
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 
1998, για τα ιατροτεχνολογικά 
βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη 
διάγνωση in vitro·

Or. en

Τροπολογία 288
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) «ιατροτεχνολογικό βοήθημα» είναι 
ιατροτεχνολογικό βοήθημα όπως ορίζεται 
στην οδηγία του Συμβουλίου 93/42/ΕΟΚ, 
της 14ης Ιουνίου 1993, περί των 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ή στην 
οδηγία του Συμβουλίου 90/385/ΕΟΚ, της 
20ής Ιουνίου 1990, για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα 
ιατρικά βοηθήματα ή στην οδηγία 
98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 
1998, για τα ιατροτεχνολογικά 
βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη 
διάγνωση in vitro·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιληφθεί ορισμός του «ιατροτεχνολογικού βοηθήματος».
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Τροπολογία 289
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) «τεχνολογία στον τομέα της υγείας» 
είναι ένα φάρμακο ή ένα 
ιατροτεχνολογικό βοήθημα ή ιατρικές και 
χειρουργικές διαδικασίες καθώς και 
μέτρα για την πρόληψη, διάγνωση ή 
θεραπεία ασθενειών τα οποία 
εφαρμόζονται στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτού του ορισμού είναι απαραίτητη δεδομένου ότι τα άρθρα 5 και 17 
αναφέρονται στις τεχνολογίες στον τομέα της υγείας.

Τροπολογία 290
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια α) «τεχνολογία στον τομέα της υγείας» 
είναι ένα φάρμακο ή ένα 
ιατροτεχνολογικό βοήθημα ή ιατρικές και 
χειρουργικές διαδικασίες καθώς και 
μέτρα για την πρόληψη, διάγνωση ή 
θεραπεία ασθενειών τα οποία 
εφαρμόζονται στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιληφθεί ορισμός της «τεχνολογίας στον τομέα της υγείας».

Τροπολογία 291
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές 
επιπτώσεις ή οι τραυματισμοί που 
προκαλούνται από πρακτικές της 
υγειονομικής περίθαλψης.    

(ιβ) "αρνητικό συμβάν" είναι ένας 
ακούσιος τραυματισμός ή επιπλοκή, που 
υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα ήταν 
αποτέλεσμα της ασθένειας για την οποία 
ακολουθείται θεραπεία ή της 
απαιτούμενης υγειονομικής περίθαλψης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 

Τροπολογία 292
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές 
επιπτώσεις ή οι τραυματισμοί που 
προκαλούνται από πρακτικές της 
υγειονομικής περίθαλψης.

(ιβ) «βλάβη» είναι η βλάβη όπως ορίζεται 
στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
με αναφορά στο ισχύον νομικό πλαίσιο 
του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία, ενώ η 
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αντίληψη του τι συνιστά βλάβη μπορεί να 
διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος 
μέλος.

Or. en

Τροπολογία 293
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές 
επιπτώσεις ή οι τραυματισμοί που 
προκαλούνται από πρακτικές της 
υγειονομικής περίθαλψης.

(ιβ) «βλάβη» είναι η βλάβη όπως ορίζεται 
στο πλαίσιο της διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης με αναφορά στο 
ισχύον νομικό πλαίσιο του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της βλάβης πρέπει να λαμβάνει υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν ενσωματώσει στα 
νομικά τους συστήματα διαφορετικούς ορισμούς της "βλάβης". Προς αποφυγήν συγχύσεως, οι 
υπό θεραπεία ασθενείς πρέπει να εμπίπτουν στο νομικό ορισμό της "βλάβης" όπως 
χρησιμοποιείται στο κράτος μέλος θεραπείας.

Τροπολογία 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές 
επιπτώσεις ή οι τραυματισμοί που 
προκαλούνται από πρακτικές της 
υγειονομικής περίθαλψης.

(ιβ) «βλάβη» είναι η βλάβη όπως ορίζεται 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία.

Or. en
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Τροπολογία 295
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) «βλάβη» είναι οι αρνητικές 
επιπτώσεις ή οι τραυματισμοί που 
προκαλούνται από πρακτικές της 
υγειονομικής περίθαλψης.

(ια) «βλάβη» είναι οι επιβλαβείς συνέπειες 
οι οποίες απορρέουν από πρακτικές της 
υγειονομικής περίθαλψης ή επιβλαβείς 
συνέπειες οι οποίες έχουν αιτιώδη 
συνάφεια με πρακτικές της υγειονομικής 
περίθαλψης.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η έννοια της «βλάβης» που χρησιμοποιείται στο σχέδιο οδηγίας δεν ορίζεται επακριβώς και, 
για το λόγο αυτό, αφήνεται περιθώριο για διαφορετικές νομικές ερμηνείες. Ένας ακριβέστερος 
ορισμός που θα βασίζεται στο αστικό δίκαιο θα εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των 
ασθενών και των κρατών μελών. Δεν είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο στο σχέδιο οδηγίας 
γίνεται αναφορά στους «τραυματισμούς» και στις «αρνητικές επιπτώσεις». Προτείνεται επίσης 
η προσθήκη των «επιβλαβών συνεπειών οι οποίες έχουν αιτιώδη συνάφεια με πρακτικές της 
υγειονομικής περίθαλψης». 

Τροπολογία 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «βλάβη»  είναι οι αρνητικές επιπτώσεις 
ή οι τραυματισμοί που προκαλούνται από 
πρακτικές της υγειονομικής περίθαλψης.

ιβ) «βλάβη»: είναι οι αρνητικές συνέπειες  
στην υγεία ή οι τραυματισμοί που 
προκαλούνται από πρακτικές της 
υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίες 
συνέπειες ή οι τραυματισμοί μπορούν να 
συνδέονται αποκλειστικά με την 
υποχρέωση των επαγγελματιών της 
υγείας να καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για την αποκατάσταση της 
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υγείας του ασθενούς.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί περί ποίας βλάβης πρόκειται και ότι σε θέματα υγειονομικής 
περίθαλψης οι επεμβάσεις μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες σε συνάρτηση με την 
κατάσταση της υγείας του ασθενή. 

Τροπολογία 297
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές επιπτώσεις 
ή οι τραυματισμοί που προκαλούνται από 
πρακτικές της υγειονομικής περίθαλψης.

(ιβ) «βλάβη»  είναι οι αποφευκτές 
αρνητικές επιπτώσεις ή οι τραυματισμοί 
που προκαλούνται από πρακτικές της 
υγειονομικής περίθαλψης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η έννοια της "βλάβης" όπως την ορίζει η Επιτροπή είναι πολύ ευρεία. Βάσει του άρθρου 5, 1, 
θα παρείχε στους ασθενείς το δικαίωμα να λαμβάνουν αποζημίωση ακόμη και όταν δεν 
πρόκειται για ιατρικό λάθος ή αμέλεια, όπως το απαιτεί τώρα η νομοθεσία πολλών κρατών 
μελών. 

Τροπολογία 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές επιπτώσεις 
ή οι τραυματισμοί που προκαλούνται από 
πρακτικές της υγειονομικής περίθαλψης.

(ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία ή οι τραυματισμοί που 
προκαλούνται από πρακτικές της 
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υγειονομικής περίθαλψης και που μπορούν 
να συνδεθούν μόνον με την προσπάθεια 
που έχει την υποχρέωση να καταβάλει ο 
επαγγελματίας του τομέα της υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι η βλάβη πρέπει να συνδέεται με την υγειονομική περίθαλψη και ότι 
πρέπει να αποτελεί σαφώς συνέπεια της πράξης ενός επαγγελματία του τομέα της υγείας, 
ανεξάρτητα από το πραγματικό αποτέλεσμα της θεραπείας.

Τροπολογία 299
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές επιπτώσεις 
ή οι τραυματισμοί που προκαλούνται από 
πρακτικές της υγειονομικής περίθαλψης.

(ιβ) «βλάβη» είναι οι αρνητικές επιπτώσεις 
ή οι τραυματισμοί που προκαλούνται από 
πρακτικές της υγειονομικής περίθαλψης, 
όπως ορίζονται στην εθνική νομοθεσία 
των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, εναπόκειται στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν 
μηχανισμούς για τον καθορισμό της βλάβης από πρακτικές της υγειονομικής περίθαλψης. Τούτο 
ισχύει ακόμη περισσότερο για τον καθορισμό του μεγέθους της βλάβης η οποία δίνει το 
δικαίωμα στους ασθενείς να εγείρουν αξιώσεις αποζημίωσης. Ορισμένα κράτη μέλη, στα 
συστήματά τους που διέπουν την άνευ υπαιτιότητας ευθύνη, προβλέπουν ένα κατώτατο όριο, 
βάσει του οποίου αξίωση αποζημίωσης μπορεί να εγερθεί μόνον για "ουσιαστική" βλάβη.
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Τροπολογία 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) "Ιατρικό ιστορικό του ασθενούς" ή 
"κλινικό ιστορικό", όλα τα έγγραφα που 
περιέχουν δεδομένα, εκτιμήσεις και 
πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την 
κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του 
ασθενούς καθ 'όλη τη διαδικασία 
περίθαλψης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση Οδηγίας αναφέρεται επανειλημμένα ο όρος αυτός, οπότε θεωρείται απαραίτητο 
να περιληφθεί και ο ορισμός του.
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