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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėja teigiamai vertina tai, kad dėl Teisingumo Teismo sprendimų dėl pacientų teisės 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje valstybėje narėje atsirado didesnis teisinis 
aiškumas. Ji pabrėžia, kad šis klausimas yra svarbus ir tiesiogiai susijęs su daugelio ES 
piliečių kasdieniu gyvenimu ir gerove, ypač turint mintyje vis didėjantį pagyvenusių žmonių 
skaičių.

Pranešėja pritaria teisinio pagrindo pasirinkimui ir mano, kad pasiūlymas dėl direktyvos 
atitinka subsidiarumo principą. Taip galima būtų apsaugoti nacionalines sveikatos sistemas ir 
nustoti nerimauti dėl siūlomos direktyvos poveikio būsimam jų finansavimui.

Pranešėja taip pat atkreipia dėmesį į šios direktyvos sąveikos su Reglamentu Nr. 1408/711

svarbą ir į tai, kad jai teks jį papildyti. Iš tikrųjų svarbu pažymėti, kad šiuo pasiūlymu 
nesiekiama pakeisti sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse sistemos, 
nustatytos minėtajame reglamente. Faktiškai Reglamentu Nr. 1408/71 sudaroma nacionalinių 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo tvarka, o tuo tarpu siūlomoje direktyvoje 
numatytos nuostatos dėl teisių ir Reglamento Nr. 1408/71 nuostatos sudaro alternatyvią 
tvarką, pagal kurią įsipareigojama padengti kitose valstybėse narėse suteiktų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidas. Todėl pacientas gali rinktis: apdraustasis asmuo arba naudojasi 
minėtojo reglamento priemone, arba gali pasirinkti siūlomoje direktyvoje nustatytą sistemą.
Siūloma direktyva užtikrins ES piliečiams teisę kreiptis nestacionariųjų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitoje valstybėje narėje be išankstinio jų nacionalinių sveikatos sistemų leidimo. 
Pacientai pirma turės susimokėti už paslaugas ir po to kreiptis dėl išlaidų kompensavimo iš jų 
nacionalinės sistemos. Pagal siūlomą direktyvą kompensuojamos bus tos sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidos, kurias apmokės nacionalinė socialinės apsaugos sistema, jei paslaugos buvo 
suteiktos tos valstybės narės teritorijoje.

Turėdama mintyje tai, kad šioje direktyvoje iškeliami tam tikri tarptautinės privatinės teisės 
klausimai (reikalavimai gali būti pareiškiami nesutartinių ir sutartinių prievolių teikiant 
medicinos pagalbą atvejais), pranešėja stengėsi pabrėžti, kad taikomos Bendrijos taisyklės dėl 
jurisdikcijos ir taikytinos teisės. Jokio nesuderinamumo su reglamentais „Roma I“2 „Roma 
II“3 nėra.

Tačiau pranešėja norėtų atkreipti į vieną neišspręstą klausimą: Parlamentas laukia, kol 
Komisija parengs žadėtą studiją dėl žalos atlyginimo asmeniui padaryto sužalojimo atvejais. 
Turėdama mintyje šį klausimą, pranešėja manė, jog reikėtų į siūlomą direktyvą įtraukti 
konstatuojamąją dalį dėl žalos atlyginimo iš reglamento „Roma II“.

Galiausiai jurisdikcijos ir reglamento „Briuselis I“4 taikymo klausimu pranešėja mano, kad 
                                               
1 1971 m. birželio 14 d. Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo 
sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, OL L 148, 1974 6 5, p. 35.
2 2008 m. bir˛elio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms 
prievolėms taikytinos teisės („Roma I“) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).
3 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms 
taikytinos teisės („Roma II“) (OL L 199, 2007 7 31, p. 40).
4 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse 
ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, OL L 12, 2001 1 16, p. 1.
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tais atvejais, kai tenkinamos Teisingumo Teismo sprendime Odenbreit1 byloje nustatytos 
sąlygos, nuo medikų aplaidumo nukentėjusi šalis turėtų turėti galimybę pareikšti reikalavimą 
tiesiogiai savo draudimo bendrovei valstybėje narėje, kurioje nukentėjusioji šalis nuolat 
gyvena.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Nepaisant pirmiau minėtų sąlygų, 
reikalavimų, grindžiamų sutartinėmis 
arba nesutartinėmis prievolėmis, atvejais 
taikytina teisė turėtų būti nustatyta pagal 
2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 
taikytinos teisės („Roma I“)1 ir 2007 m. 
liepos 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) 864/2007 dėl 
nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės 
(„Roma II“)2 nuostatas. Jurisdikcija 
turėtų būti nustatyta pagal 2000 m. 
gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse bei komercinėse 
bylose pripažinimo ir vykdymo3 nuostatas 
sutariant, kad, jei sąlygos yra tenkinamos, 
nukentėjusios šalys gali pareikšti 
reikalavimą tiesiogiai savo draudimo 
bendrovei valstybėje narėje, kurioje 
nukentėjusiosios šalys nuolat gyvena.
1OL L 177, 2008 7 4, p. 6.
2OL L 199, 2007 7 31, p. 40.
3OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

Or. en

                                               
1 Byla Nr. C-463/06 FBTO Schadeverzekeringen NV prieö  Jack Odenbreit [2007] ECR I-11321.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Pagal galiojančias nacionalines 
taisykles dėl nukentėjusiesiems dėl 
medikų aplaidumo skiriamos 
kompensacijos teismas, kuriame iškelta 
byla, nustatydamas žalos atlyginimo dydį 
sveikatos sužalojimo atveju tais atvejais, 
kai gydymas buvo teikiamas kitoje 
valstybėje nei ta, kurioje yra 
nukentėjusiojo įprastinė gyvenamoji vieta, 
turėtų atsižvelgti į visas konkretaus 
nukentėjusiojo atitinkamas faktines 
aplinkybes, visų pirma į faktines vėlesnės 
priežiūros ir tolesnės medicininės 
pagalbos išlaidas.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) profesinės atsakomybės draudimo 
sistemos atitiktų rizikos pobūdį ir dydį arba 
suteiktų garantiją ar panašų susitarimą, 
atitinkančius jų paskirtį arba iš esmės jam 
prilygstančius ir atitinkančius jų
teritorijoje teikiamo gydymo rizikos 
pobūdį ir dydį;

e) tinkamos ir veiksmingos profesinės 
atsakomybės draudimo sistemos atitiktų 
rizikos pobūdį ir dydį arba suteiktų 
garantiją ar panašų susitarimą, 
atitinkančius jų teritorijoje teikiamo 
gydymo rizikos pobūdį ir dydį;

Or. en

Pagrindimas

Susirūpinimą kelia tai, kad išbrauktu tekstu gali būti įteisintos žalos atlyginimo savo nuožiūra 
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sistemos.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Visose priemonėse, kurių valstybės 
narės imsis šiam straipsniui įgyvendinti, 
atsižvelgiama į Direktyvos 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir 
Direktyvos 2000/31/EB dėl kai kurių 
informacinės visuomenės paslaugų, ypač 
elektroninės komercijos, teisinių aspektų 
vidaus rinkoje nuostatas.

išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Šis klausimas sprendžiamas 3 straipsnio 3 dalyje.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Valstybės narės užtikrina, kad visų 
administracinių sprendimų dėl 
naudojimosi sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje
atžvilgiu būtų taikomos teisinės teisių 
gynimo priemonės, įskaitant peržiūrėjimą
administracine ir teismine tvarka, ir būtų 
galima taikyti skubos procedūrą leidžiant
numatyti laikinąsias priemones.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 
priemonės pacientams teikti informaciją, 
savaime suprantama, apie sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir apie terminus bei sąlygas, kurios 
būtų taikomos, inter alia, kai teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitoje 
valstybėje narėje padaroma žala, ypač 
palyginti su 5 straipsnio 1 dalies e punkte 
nustatyta tvarka ir galimais 
kompensacijos dydžiais.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitoje valstybėje narėje teikiamoms 
sveikatos priežiūros paslaugoms taikytinos 

Kitoje valstybėje narėje teikiamoms 
sveikatos priežiūros paslaugoms taikytinos 
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taisyklės taisyklės ir visiems sutartinėmis arba 
nesutartinėmis prievolėmis grindžiamiems 
reikalavimams taikytina teisė

Or. en

Pagrindimas

Šioje nuostatoje būtina atskirti teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms taikytinas 
taisykles ir visiems reikalavimams , kurie gali būti pareikšti teikiant šias paslaugas, taikytiną 
teisę.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Tiek, kiek sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas kitoje valstybėje narėje 
nei ta, kurioje pacientas yra apdraustasis 
asmuo, duoda progos pareikšti 
reikalavimą, grindžiamą sutartinėmis 
arba nesutartinėmis prievolėmis, taikytina 
teisė nustatoma laikantis Reglamento 
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(EB) Nr. 593/2008 ir Reglamento (EB) 
Nr. 864/2007 nuostatų. Jurisdikcija 
nustatoma laikantis Reglamento (EB) Nr. 
44/2001 nuostatų sutariant, kad, jei 
sąlygos yra tenkinamos, nukentėjusios 
šalys gali pareikšti reikalavimą tiesiogiai 
savo draudimo bendrovei valstybėje 
narėje, kurioje nukentėjusiosios šalys 
nuolat gyvena.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šis straipsnis nėra taikomas profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo atvejais.

išbraukta

Or. en

Pagrindimas

Tai apima 3 straipsnio 3 dalies specialioji nuostata.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) teikia informaciją ir pagalbą 
pacientams, kurie yra nukentėjusiosios 
šalys, pateikiančios reikalavimą tiesiogiai 
savo draudimo bendrovei valstybėje 
narėje, kurioje nukentėjusiosios šalys 
nuolat gyvena.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės, bendradarbiaudamos 
su regionų ar vietos valdžios 
institucijomis, kai šios yra atsakingos už 
sveikatos priežiūros sistemas, suteikia 
viena kitai savitarpio pagalbą, būtiną šiai 
direktyvai įgyvendinti.

Or. en
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