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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0414),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και τo άρθρo 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0257/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής 
Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
στις 9 Ιουνίου 2005, με 554 ψήφους υπέρ 
και 12 κατά, ψήφισμα σχετικά με την 
κινητικότητα των ασθενών και τις 
μελλοντικές εξελίξεις στην υγειονομική 
περίθαλψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση1, με 
το οποίο ζητούσε ασφάλεια του δικαίου 
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και σαφήνεια ως προς τα δικαιώματα και 
τις διαδικασίες για τους ασθενείς, τους 
επαγγελματίες του τομέα υγείας και τα 
κράτη μέλη.
1 ΕΕ C 124 E της 25.5.2006, σ. 543. 

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα συστήματα υγείας της Κοινότητας 
αποτελούν κεντρικό τμήμα των υψηλών 
επιπέδων κοινωνικής προστασίας στην 
Ευρώπη και συμβάλλουν στην κοινωνική 
συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, 
καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη . 
Αποτελούν επίσης μέρος του ευρύτερου 
πλαισίου των υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος.

(4) Τα συστήματα υγείας της Κοινότητας 
αποτελούν κεντρικό τμήμα των υψηλών 
επιπέδων κοινωνικής προστασίας στην 
Ευρώπη και συμβάλλουν στην κοινωνική 
συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, 
καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Μερικά θέματα που συνδέονται με τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως με την επιστροφή των εξόδων για 
υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε 
σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο 
οποίο κατοικεί ο αποδέκτης της 
περίθαλψης, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από 
το Δικαστήριο. Δεδομένου ότι η 
υγειονομική περίθαλψη εξαιρέθηκε από 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 

(6) Μερικά θέματα που συνδέονται με τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
ιδίως με την επιστροφή των εξόδων για 
υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε 
σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο 
οποίο κατοικεί ο αποδέκτης της 
περίθαλψης, έχουν ήδη αντιμετωπιστεί από 
το Δικαστήριο. Είναι σημαντικό τα θέματα 
αυτά να ρυθμιστούν με ειδική κοινοτική 
νομική πράξη, έτσι ώστε να επιτευχθεί η 
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2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά , είναι 
σημαντικό τα θέματα αυτά να ρυθμιστούν 
με ειδική κοινοτική νομική πράξη, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί η γενικότερη και 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των αρχών 
που έχει αναπτύξει το Δικαστήριο στο 
πλαίσιο διαφόρων υποθέσεων. 

γενικότερη και αποτελεσματικότερη 
εφαρμογή των αρχών που έχει αναπτύξει 
το Δικαστήριο στο πλαίσιο διαφόρων 
υποθέσεων. 

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τους 
εξής τρόπους παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης:

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τους 
εξής τρόπους παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης:

– Χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής 
μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για 
θεραπεία)• αυτό αποκαλείται 
«κινητικότητα των ασθενών»·

– Χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής 
μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για 
θεραπεία)· αυτό αποκαλείται 
«κινητικότητα των ασθενών»·

– Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της 
υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους 
μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· για 
παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 
τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, 
υπηρεσίες εργαστηρίου·

– Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της 
υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους 
μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· για 
παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 
τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, 
υπηρεσίες εργαστηρίου·

– Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου 
υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, 
εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)· και
– Προσωρινή παρουσία προσώπων 
(δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών 
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υγείας, για παράδειγμα προσωρινή 
μετάβαση στο κράτος μέλος του 
ασθενούς για παροχή υπηρεσιών).

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη 
μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
για τις κοινές αξίες και αρχές στα 
συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης , υπάρχει μια δέσμη αρχών 
λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας 
περιλαμβάνουν την ποιότητα, την 
ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση 
αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες 
δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, 
την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι 
ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα συστήματα 
υγείας πρέπει να είναι σε θέση να 
βασίζονται στο σεβασμό αυτών των 
κοινών αρχών και στις δομές που 
παρέχονται για την εφαρμογή τους σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά 
συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις 
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του 
οποίου παρέχεται η υγειονομική 
περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την 
εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω 
αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
εμπιστοσύνη των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που 
με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για 

(11) Όπως αναγνωρίστηκε από τα κράτη 
μέλη στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 
για τις κοινές αξίες και αρχές στα 
συστήματα υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης , υπάρχει μια δέσμη αρχών 
λειτουργίας την οποία ακολουθούν τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Αυτές οι αρχές λειτουργίας 
περιλαμβάνουν την ποιότητα, την 
ασφάλεια, την περίθαλψη με βάση 
αποδεικτικά στοιχεία και κανόνες 
δεοντολογίας, τη συμμετοχή των ασθενών, 
την αποζημίωση, το θεμελιώδες δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής ζωής κατά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την εμπιστευτικότητα. Οι 
ασθενείς, οι επαγγελματίες και οι αρχές 
που είναι αρμόδιες για τα συστήματα 
υγείας πρέπει να είναι σε θέση να 
βασίζονται στο σεβασμό αυτών των 
κοινών αρχών και στις δομές που 
παρέχονται για την εφαρμογή τους σε 
ολόκληρη την Κοινότητα. Είναι, κατά 
συνέπεια, σκόπιμο να απαιτείται από τις 
αρχές του κράτους μέλους στο έδαφος του 
οποίου παρέχεται η υγειονομική 
περίθαλψη να είναι οι αρμόδιες για την 
εξασφάλιση της τήρησης των εν λόγω 
αρχών λειτουργίας. Αυτό είναι αναγκαίο 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
εμπιστοσύνη των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, που 
με τη σειρά της αποτελεί προϋπόθεση για 
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την επίτευξη της κινητικότητας των 
ασθενών και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
όσον αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης στην εσωτερική αγορά,
καθώς και για την επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας.

την επίτευξη της κινητικότητας των 
ασθενών, καθώς και για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι 
εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 
δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 

(12) Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να είναι 
εκ των προτέρων γνωστό αν ένας 
συγκεκριμένος πάροχος υγειονομικής 
περίθαλψης θα παράσχει υγειονομική 
περίθαλψη σε έναν ασθενή προερχόμενο 
από άλλο κράτος μέλος ή σε έναν ασθενή 
από το οικείο κράτος μέλος, η απαίτηση να 
εξασφαλίζεται ότι η υγειονομική 
περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με κοινές 
αρχές και σαφή πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται 
για όλα τα είδη υγειονομικής περίθαλψης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η ελευθερία 
παροχής και λήψης διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης, που είναι και ο 
σκοπός της οδηγίας. Οι αρχές των κρατών 
μελών πρέπει να σέβονται τις κοινές 
πρωταρχικές αξίες της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε περίθαλψη υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, που έχουν ήδη αναγνωριστεί 
ευρέως από τα θεσμικά όργανα της 
Κοινότητας και από όλα τα κράτη μέλη ως 
δέσμη αξιών που είναι κοινές για τα 
συστήματα υγείας σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρχές 
τηρούνται αναφορικά με τους ασθενείς και 
τους πολίτες από άλλα κράτη μέλη, και ότι 
όλοι οι ασθενείς έχουν την ίδια 

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 10/37 PR\753961EL.doc

EL

μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας στην 
εσωτερική αγορά, την απαγόρευση των 
διακρίσεων, μεταξύ άλλων λόγω 
εθνικότητας (ή, στην περίπτωση νομικών 
προσώπων, λόγω της έδρας τους σε άλλο 
κράτος μέλος), την ανάγκη και την 
αναλογικότητα τυχόν περιορισμών στην 
ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. 

μεταχείριση ανάλογα με τις ανάγκες τους 
για υγειονομική περίθαλψη και όχι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένοι. Τα κράτη μέλη, όταν 
εφαρμόζουν τα ανωτέρω, πρέπει να τηρούν 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων στην εσωτερική αγορά, την 
απαγόρευση των διακρίσεων, μεταξύ 
άλλων λόγω εθνικότητας, την ανάγκη και 
την αναλογικότητα τυχόν περιορισμών 
στην ελεύθερη κυκλοφορία. Εν τούτοις, η 
παρούσα οδηγία δεν απαιτεί με κανένα 
τρόπο από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης να δέχονται για 
προγραμματισμένη θεραπεία ή να δίνουν 
προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη σε βάρος άλλων ασθενών με 
παρόμοιες ανάγκες υγείας, π.χ. με την 
αύξηση της περιόδου αναμονής για 
θεραπεία. 

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στο 
10% περίπου των περιπτώσεων προκύπτει 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη. 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σαφείς κοινές 
υποχρεώσεις σε περίπτωση αντιμετώπισης 
βλάβης που προκλήθηκε κατά την 
υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να 
αποφεύγεται η έλλειψη εμπιστοσύνης 
στους μηχανισμούς αυτούς που ενεργεί ως 
εμπόδιο για την αναζήτηση διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης• Η κάλυψη για 
πρόκληση βλάβης και η αποζημίωση από 
τα συστήματα της χώρας στην οποία 

(15) Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στο 
10% περίπου των περιπτώσεων προκύπτει 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη. 
Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σαφείς κοινές 
υποχρεώσεις σε περίπτωση αντιμετώπισης 
καταγγελθείσης βλάβης που προκλήθηκε 
κατά την υγειονομική περίθαλψη, 
προκειμένου να αποφεύγεται η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αυτούς 
που ενεργεί ως εμπόδιο για την αναζήτηση 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης• 
Η κάλυψη για πρόκληση βλάβης και η 
αποζημίωση από τα συστήματα της χώρας 
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πραγματοποιείται η θεραπεία πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας των κρατών μελών να 
επεκτείνουν την κάλυψη των οικείων τους 
συστημάτων στους ασθενείς της χώρας 
τους που λαμβάνουν υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν τούτο 
είναι καταλληλότερο για τον ασθενή, ιδίως 
στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους 
είναι αναγκαία η χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

στην οποία πραγματοποιείται η θεραπεία 
πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη 
της δυνατότητας των κρατών μελών να 
επεκτείνουν την κάλυψη των οικείων τους 
συστημάτων στους ασθενείς της χώρας 
τους που λαμβάνουν υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν τούτο 
είναι καταλληλότερο για τον ασθενή, ιδίως 
στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους 
είναι αναγκαία η χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το 
νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει 
αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε 
αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει 
αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης 
σχετικά με την ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών περιλαμβάνεται η ελευθερία 
των αποδεκτών της υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των 
ατόμων που χρειάζονται ιατρική θεραπεία, 
να μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος 
προκειμένου να λάβουν την περίθαλψη στο 
έδαφός του. Το ίδιο ισχύει για τους 
αποδέκτες υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμούν να λάβουν υγειονομική 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος με 
άλλους τρόπους, για παράδειγμα μέσω 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Παρόλο 
που το κοινοτικό δίκαιο δεν περιορίζει την 
εξουσία των κρατών μελών να 
οργανώνουν τα συστήματά τους 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 

(18) Το δικαίωμα επιστροφής των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος από το 
νόμιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
των ασθενών ως ασφαλισμένων έχει 
αναγνωριστεί από το Δικαστήριο σε 
αρκετές αποφάσεις. Το Δικαστήριο έχει 
αποφανθεί ότι στις διατάξεις της Συνθήκης 
περιλαμβάνεται η ελευθερία των 
αποδεκτών της υγειονομικής περίθαλψης, 
συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που 
χρειάζονται ιατρική θεραπεία, να 
μεταβαίνουν σε άλλο κράτος μέλος 
προκειμένου να λάβουν την περίθαλψη στο 
έδαφός του. Το ίδιο ισχύει για τους 
αποδέκτες υγειονομικής περίθαλψης που 
επιθυμούν να λάβουν υγειονομική 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος με 
άλλους τρόπους, για παράδειγμα μέσω 
υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας. Το
κοινοτικό δίκαιο δεν περιορίζει την 
εξουσία των κρατών μελών να 
οργανώνουν τα συστήματά τους 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
ασφάλισης.
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ασφάλισης, τα κράτη μέλη, όταν ασκούν 
την εξουσία αυτή, πρέπει να τηρούν το 
κοινοτικό δίκαιο, ιδίως δε τις διατάξεις 
της Συνθήκης που αφορούν την ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών. Οι διατάξεις αυτές 
απαγορεύουν στα κράτη μέλη να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
αδικαιολόγητους περιορισμούς στην 
άσκηση της εν λόγω ελευθερίας στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και 
οι ασθενείς που μεταβαίνουν για 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από 
τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71, 
πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών σύμφωνα με τη Συνθήκη και 
τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη των 
εξόδων αυτής της υγειονομικής 
περίθαλψης για τους ασθενείς, 
τουλάχιστον στο επίπεδο που προβλέπεται 
στην περίπτωση που η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του κράτους μέλους 
ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή πρέπει να 
σέβεται πλήρως την αρμοδιότητα των 
κρατών μελών να καθορίζουν το βαθμό της 
κάλυψης ασθένειας που παρέχουν στους 
πολίτες τους και να αποφεύγει τυχόν 
σημαντικές επιπτώσεις στη 
χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης. Εντούτοις, τα 

(21) Πρέπει να εξασφαλίζεται η κάλυψη 
των εξόδων της παρεχόμενης σε άλλο 
κράτος μέλος υγειονομικής περίθαλψης 
για τους ασθενείς, τουλάχιστον στο 
επίπεδο που προβλέπεται στην περίπτωση 
που η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του 
κράτους μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση 
αυτή πρέπει να σέβεται πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης 
ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες 
τους και να αποφεύγει τυχόν σημαντικές 
επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των 
εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν στην εθνική 
νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων 
θεραπείας βάσει των τιμολογίων που 
ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν 
αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα 
στην περίπτωση των θεραπειών που 
παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.
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κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν στην 
εθνική νομοθεσία την επιστροφή των 
εξόδων θεραπείας βάσει των τιμολογίων 
που ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, 
αν αυτό είναι πιο συμφέρον για τον 
ασθενή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 
συγκεκριμένα στην περίπτωση των 
θεραπειών που παρέχονται μέσω των 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς τα οποία 
αναφέρονται στο άρθρο 15 της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό 
όφελος από την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και, 
επομένως, η ανάληψη του κόστους πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής.

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό 
όφελος από την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και, 
επομένως, η ανάληψη του κόστους πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής. Τα κράτη μέλη μπορεί 
να αποφασίσουν να καλύψουν άλλα 
συναφή έξοδα, όπως λόγου χάρη για 
θεραπευτική αγωγή, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το 
πληρωτέο ποσό στο κράτος μέλος 
ασφάλισης.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 14/37 PR\753961EL.doc

EL

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Όταν ένας ασθενής λαμβάνει 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος διαφορετικό από το κράτος στο 
οποίο είναι ασφαλισμένος, είναι αναγκαίο 
ο ασθενής να γνωρίζει εκ των προτέρων 
τους ισχύοντες κανόνες. Το ίδιο επίπεδο 
σαφήνειας πρέπει να υπάρχει και στην
περίπτωση κατά την οποία πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης μεταβαίνουν 
προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό την παροχή των ιατρικών τους 
υπηρεσιών στο κράτος αυτό ή όταν η 
υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, για την υγειονομική 
περίθαλψη εφαρμόζονται οι κανόνες που 
ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους 
στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές που 
ορίζονται στο άρθρο 5, δεδομένου ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 5 
της Συνθήκης, τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
των υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής 
περίθαλψης. Τούτο θα βοηθήσει τους 
ασθενείς να πραγματοποιούν συνειδητή 
επιλογή, ενώ θα αποφεύγονται οι 
εσφαλμένες εκτιμήσεις και οι 
παρανοήσεις. Θα δημιουργηθεί, επίσης, 
υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των 
ασθενών και των παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης.

(35) Όταν ένας ασθενής λαμβάνει 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος διαφορετικό από το κράτος στο 
οποίο είναι ασφαλισμένος, είναι αναγκαίο 
ο ασθενής να γνωρίζει εκ των προτέρων 
τους ισχύοντες κανόνες. Το ίδιο επίπεδο 
σαφήνειας πρέπει να υπάρχει όταν η 
υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε 
διασυνοριακό επίπεδο, όπως στην 
περίπτωση της τηλεϊατρικής. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, για την υγειονομική 
περίθαλψη εφαρμόζονται οι κανόνες που 
ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους 
στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές που 
ορίζονται στο άρθρο 5, δεδομένου ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 5 
της Συνθήκης, τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
των υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής 
περίθαλψης. Τούτο θα βοηθήσει τους 
ασθενείς να πραγματοποιούν συνειδητή 
επιλογή, ενώ θα αποφεύγονται οι 
εσφαλμένες εκτιμήσεις και οι 
παρανοήσεις. Θα δημιουργηθεί, επίσης, 
υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των 
ασθενών και των παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης.

Or. en
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να υπάρξει εκμετάλλευση του 
δυναμικού της εσωτερικής αγοράς για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων, των αποδεκτών και των 
νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη 
διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις 
μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελεί 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης 
των υπηρεσιών υγείας για τους τοπικούς 
πληθυσμούς, αλλά για την επίτευξη αυτής 
της διασυνοριακής παροχής σε αειφόρο 
βάση απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών 
μελών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 
αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία 
αναγνώριση ή προσαρμογή των 
διαδικασιών ή των προτύπων, τη 
διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων 
εθνικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
πρακτικούς μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης
ή πρακτική διευκόλυνση της 
διασυνοριακής παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας 
σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση. Η 
οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων ορίζει ότι η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών από επαγγελματίες της υγείας, 
σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει, δυνάμει 
ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, 
να περιορίζεται για οποιονδήποτε λόγο που 

(37) Για να υπάρξει εκμετάλλευση του 
δυναμικού για διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη απαιτείται συνεργασία μεταξύ 
των παρόχων, των αποδεκτών και των 
νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη 
διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις 
μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης
ενδέχεται να αποτελεί τον 
αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης της 
υγειονομικής περίθαλψης για τους 
τοπικούς πληθυσμούς, αλλά για την 
επίτευξη αυτής της διασυνοριακής 
παροχής σε αειφόρο βάση απαιτείται 
συνεργασία μεταξύ των συστημάτων 
υγείας των διαφόρων κρατών μελών. Η 
συνεργασία αυτή μπορεί να αφορά τον 
κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία 
αναγνώριση ή προσαρμογή των 
διαδικασιών ή των προτύπων, τη 
διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων 
εθνικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
πρακτικούς μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης 
ή πρακτική διευκόλυνση της 
διασυνοριακής παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας 
σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση. Η 
οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων ορίζει ότι η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών από επαγγελματίες της υγείας, 
σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει, δυνάμει 
ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, 
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συνδέεται με τα επαγγελματικά προσόντα. 
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
επιφύλαξη των εν λόγω διατάξεων της 
οδηγίας 2005/36/EΚ.

να περιορίζεται για οποιονδήποτε λόγο που 
συνδέεται με τα επαγγελματικά προσόντα. 
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
επιφύλαξη των εν λόγω διατάξεων της 
οδηγίας 2005/36/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο 
εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση  και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η 
ιατρική τους αναγνώριση και η χρήση τους 
στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η 
εξάλειψη των κανονιστικών και 
διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση 
αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ανάγκης για τη δέουσα έγκριση από τον 
θεράποντα ιατρό του ασθενούς ή από το 
φαρμακοποιό σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση, εφόσον τούτο επιβάλλεται για 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
είναι αναγκαίο και αναλογικό προς το 
στόχο αυτόν. Η εν λόγω ιατρική 
αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της απόφασης του 
κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη 
συμπερίληψη των συγκεκριμένων 
φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στο οποίο υπάγεται ο ασθενής. Η 
εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης θα 

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο 
εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση  και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η 
ιατρική τους αναγνώριση και η χρήση τους 
στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η 
εξάλειψη των κανονιστικών και 
διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση 
αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ανάγκης για τη δέουσα έγκριση από τον 
θεράποντα ιατρό του ασθενούς ή από το 
φαρμακοποιό σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση, εφόσον τούτο επιβάλλεται για 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
είναι αναγκαίο και αναλογικό προς το 
στόχο αυτόν. Η εν λόγω ιατρική 
αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της απόφασης του 
κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη 
συμπερίληψη των συγκεκριμένων 
φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στο οποίο υπάγεται ο ασθενής. Η 
εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης θα 
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διευκολυνθεί με τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
των ασθενών και να αποφεύγεται η 
λανθασμένη χρήση ή η σύγχυση των 
φαρμάκων.

διευκολυνθεί με τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
των ασθενών και να αποφεύγεται η 
λανθασμένη χρήση ή η σύγχυση των 
φαρμάκων. Όταν εκδίδεται συνταγή στο 
κράτος μέλος θεραπείας για φάρμακα που 
συνήθως δεν διατίθενται με συνταγή στο 
κράτος μέλος ασφάλισης, εναπόκειται 
στο δεύτερο να αποφασίσει εάν θα τα 
εγκρίνει κατ΄ εξαίρεση ή εάν θα 
χορηγήσει εναλλακτικό φάρμακο που 
θεωρείται παρόμοιο. 

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές•

α) Όταν η υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 
πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης, η 
συγκεκριμένη υπηρεσία υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχεται σύμφωνα με την 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.
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β) ότι η πρακτική εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
τομέα της υγείας•

β) η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 (α) 
υγειονομική περίθαλψη παρέχεται 
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές περί ποιότητας 
και ασφάλειας που καθορίζει το κράτος 
μέλος θεραπείας και έχοντας εξασφαλίσει 
ότι:

(i) ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής
περίθαλψης από άλλα κράτη μέλη 
μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τα 
εν λόγω πρότυπα και τις κατευθυντήριες 
γραμμές, συμπεριλαμβανομένων των 
διατάξεων περί επίβλεψης, από 
ηλεκτρονικά μέσα μεταξύ άλλων·

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

(ii)  ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης από άλλα κράτη μέλη 
ενημερώνονται ως προς τη διαθεσιμότητα, 
τις τιμές και τα αποτελέσματα της 
παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και 
τις λεπτομέρειες της ασφαλιστικής 
κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή 
συλλογικής προστασίας του παρόχου 
υγειονομικής περίθαλψης όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη 
που έλαβαν·

δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν τρόπους 
υποβολής παραπόνων όταν υφίστανται 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη 
που έλαβαν και ότι εξασφαλίζεται η 
αποκατάσταση και το δικαίωμα να 
ζητήσουν αποζημίωση·

ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου•

ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου•

στ) ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά 
προς την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται 

στ) ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά 
προς την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται 
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σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής 
των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις 
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ•

σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής 
των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις 
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ•

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

ζα) οι ασθενείς που έτυχαν περίθαλψης 
δικαιούνται γραπτής ή ηλεκτρονικής 
τεκμηρίωσης αυτής της περίθαλψης και 
κάθε σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης για 
την συνέχεια της θεραπείας τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Article 5 should be merged with article 11, since they deal with two aspects of the same 
subject matter. 

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States shall provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.

Patients should be guaranteed the right to seek compensation when they suffer harm, not 
guaranteed compensation when they suffer harm. This because harm sometimes is an 
unavoidable outcome/side effect of certain healthcare treatments.

The provision on guidelines is not necessary since the Commission has a general mandate to 
issue guidelines for implementing Community law.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, δύναται να αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

The issue of defining standards on quality and safety should be dealt with purely as a matter 
of applicable law. This will make the proposal more in line with the principles of subsidiarity 
and proportionality, and the respect for Member State competence on healthcare. Instead, 
Member States should provide information on their standards and guidelines on quality and 
safety to patients and healthcare providers.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, 
το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει 
ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν σε 
άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του 
ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, δεν 
συναντούν εμπόδια για τη λήψη της 
υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω 
θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, 
το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει 
ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν σε 
άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του 
ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, δεν 
συναντούν εμπόδια για τη λήψη της 
υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω 
θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
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μέλους ασφάλισης και τις οποίες 
δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος 
μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον 
ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού 
αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

μέλους ασφάλισης και τις οποίες 
δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος 
μέλος ασφάλισης επιστρέφει στο κράτος 
μέλος θεραπείας ή στον ασφαλισμένο τα 
έξοδα τα οποία θα είχαν καλυφθεί από το 
επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
του κράτους αυτού αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφός του. Εάν διατίθενται 
περισσότερες της μίας μέθοδοι για την 
περίθαλψη συγκεκριμένου νοσήματος ή 
τραύματος, ο ασθενής δικαιούται 
επιστροφής εξόδων για οποιαδήποτε 
θεραπευτική αγωγή είναι επαρκώς 
δοκιμασμένη και τεκμηριωμένη από την 
διεθνή ιατρική κοινότητα, ακόμα και εάν 
δεν διατίθεται στο κράτος μέλος 
ασφάλισης του ασθενούς. Σε κάθε 
περίπτωση, το κράτος μέλος ασφάλισης 
είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is for each Member State to organise its national social security system and to determine 
the conditions governing entitlement to benefits. Accordingly, if patients are entitled to a 
certain health care benefit in their home Member State they should have the right to be 
reimbursed for equivalent healthcare provided in other Member States. However, according 
to ECJ case law, Member States must not disregard Community law when determining which 
treatments will be paid for by it’s social security system.  Therefore, if there are several 
methods available for treating a certain disease or injury, the patient should have the right to 
reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried and tested by 
international medical science,  even if they are not offered in the patient’s home Member 
State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits their 
individual condition.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων
που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή 
παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής.

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων 
που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή 
παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής. Τα κράτη μέλη μπορεί 
να αποφασίσουν να καλύψουν άλλα 
συναφή έξοδα, όπως λόγου χάρη για 
θεραπευτική αγωγή, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το 
πληρωτέο ποσό στο κράτος μέλος 
ασφάλισης.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8, τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νοσοκομειακή και ειδική περίθαλψη Νοσοκομειακή περίθαλψη

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς•

α) η υγειονομική περίθαλψη η οποία είναι 
εξαιρετικά εξειδικευμένη και για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού, ή

β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται:

β) η υγειονομική περίθαλψη με θεραπείες 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για 
τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

- στην υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή 
- στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 

διαγράφεται
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διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων ή εμπόδιο στην  ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8, παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί 
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 3.

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί 
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 3, συμπεριλαμβανομένων 
των διαδικασιών προσφυγής στην 
περίπτωση άρνησης χορήγησης έγκρισης.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9, παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
προσφέρουν στους ασθενείς προαιρετικό 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης, σε 
αντάλλαγμα της οποίας ο ασθενής θα 
λαμβάνει αποδεικτικό επί του οποίου θα 
αναγράφεται το μέγιστο επιστρεπτέο 
κόστος. Το εν λόγω αποδεικτικό θα 
προσκομίζεται στο νοσοκομείο θεραπείας 
και η επιστροφή θα γίνεται εν συνεχεία 
απευθείας από το κράτος μέλος 
ασφάλισης.   

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9, παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή θα εκπονήσει μελέτη 
σκοπιμότητας σχετικά με την δημιουργία 
γραφείου συμψηφισμού προκειμένου να 
διευκολυνθεί η προβλεπόμενη από την 
παρούσα οδηγία επιστροφή δαπανών
διαμέσου συνόρων, συστημάτων υγείας 
και νομισματικών ζωνών εντός δύο ετών 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
οδηγίας, θα υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο και εφόσον κριθεί σκόπιμο θα 
καταθέσει νομοθετική πρόταση. 

Or. en
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν ευκόλως 
προσβάσιμοι μηχανισμοί, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
μέσων, μέσω των οποίων οι ασθενείς 
μπορούν αμέσως να λάβουν πληροφορίες
σχετικά με τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, καθώς 
και ποιοι όροι και προϋποθέσεις 
συντρέχουν, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών για τα δικαιώματα των 
ασθενών, τις διαδικασίες απόκτησης των 
εν λόγω δικαιωμάτων και τα συστήματα 
άσκησης προσφυγής και διεκδίκησης 
αποζημίωσης αν ο ασθενής στερηθεί τα 
δικαιώματα αυτά μεταξύ άλλων, όταν 
προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
καταστεί εύκολη, μεταξύ άλλων με 
ηλεκτρονικά μέσα, πρέπει δε να 
περιλαμβάνονται πληροφορίες για τα 
δικαιώματα των ασθενών, τις 
διαδικασίες απόκτησης των εν λόγω 
δικαιωμάτων και τα συστήματα άσκησης 
προσφυγής και διεκδίκησης 
αποζημίωσης αν ο ασθενής στερηθεί τα 

διαγράφεται
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δικαιώματα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10, παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ότι η 
ενημέρωση παρέχεται μέσω ασφαλούς 
συστήματος στους επαγγελματίες της 
υγείας που συμβουλεύουν τον ασθενή. Η 
ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνει 
στοιχεία για τους καταχωρισμένους 
επαγγελματίες της υγείας στο κράτος 
μέλος θεραπείας καθώς και οποιεσδήποτε 
πειθαρχικές διαδικασίες έχουν κινηθεί 
εναντίον τους. Τα κράτη μέλη θα 
αναλαμβάνουν ενεργά την υποχρέωση να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες για 
οποιεσδήποτε παρόμοιες πειθαρχικές 
διαδικασίες και όλα τα συμπεράσματα 
αυτών.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12, παράγραφος 2, σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους 
και προϋποθέσεις•

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12, παράγραφος 2, σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) διευκολύνει την πρόσβαση των 
ασθενών στα πανευρωπαϊκά δίκτυα 
ασθενών·

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14, παράγραφος 2, σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές, 
συμπεριλαμβανομένης της σαφήνειας ως 
προς τα διαφορετικά ονόματα που 
χρησιμοποιούνται για το ίδιο 
φαρμακευτικό προϊόν·

Or. en

Adlib Express Watermark



PR\753961EL.doc 29/37 PE415.355v01-00

EL

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14, παράγραφος 2, σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) μέτρα για να εντοπίζει τα 
παραποιημένα φάρμακα και μην 
επιτρέπει να φτάνουν αυτά ως τα 
φαρμακεία· 

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14, παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν εκδίδεται συνταγή στο κράτος 
μέλος θεραπείας για φαρμακευτικά 
προϊόντα που υπό κανονικές συνθήκες 
δεν διατίθενται με συνταγή στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, εναπόκειται στο 
δεύτερο να αποφασίσει εάν θα τα εγκρίνει 
κατ΄ εξαίρεση ή εάν θα χορηγήσει 
εναλλακτικό φαρμακευτικό προϊόν που 
θεωρείται παρόμοιο.  

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15, παράγραφος 3, σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Τροπολογία 34

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ixα) διατηρούν κατάλληλες και 
αποτελεσματικές σχέσεις με 
τεχνολογικούς φορείς.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2, εγκρίνει ειδικά μέτρα που είναι 
αναγκαία για να επιτευχθεί η 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης, οποτεδήποτε τα κράτη μέλη 
αποφασίσουν να τα καθιερώσουν. Tα 
μέτρα αυτά αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις 
των τεχνολογιών υγείας και της ιατρικής 
επιστήμης και σέβονται το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με την 

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

επιστήμης, συμπεριλαμβανομένης της 
τηλεϊατρικής και της τηλεψυχιατρικής 
και σέβονται το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Στα μέτρα αυτά καθορίζονται 
ιδίως τα αναγκαία πρότυπα και η ορολογία 
για τη διαλειτουργικότητα των σχετικών 
συστημάτων τεχνολογιών πληροφόρησης 
και επικοινωνίας ώστε να εξασφαλίζεται η 
ασφαλής, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματική παροχή διασυνοριακών 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία για τη διαχείριση των νέων 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Συνεργασία για τη διαχείριση των 
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17, παράγραφος 2, σημείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η εξεύρεση βιώσιμων τρόπων 
εξισορρόπησης των διαφόρων στόχων 
που είναι η πρόσβαση στα φάρμακα, η 
ανταμοιβή της καινοτομίας και η 
διαχείριση των προϋπολογισμών για την 
υγειονομική περίθαλψη.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17, παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή επιτρέπει την ένταξη στο 
δίκτυο μόνο εκείνων των αρχών που 
πληρούν τα κριτήρια χρηστής 
διαχείρισης, όπως ορίζονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Πέντε έτη μετά την ημερομηνία που 
ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων στατιστικών 
στοιχείων περί εισροών και εκροών 
ασθενών που οφείλονται στην παρούσα 
οδηγία και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

Or. en

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité”  Jean Giraudoux
  (Κανένας ποιητής δεν ερμήνευσε ποτέ την φύση τόσο ελεύθερα όσο ένας δικηγόρος την 
πραγματικότητα.)

Λογική και ευαισθησία

Δικηγόροι ή πολιτικοί.  Στα προηγούμενα δέκα χρόνια, από την απόφαση Kohll and Dekker 
του 1998 του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και έπειτα, η πολιτική στον τομέα 
της κινητικότητας των ασθενών αποφασιζόταν από τους δικηγόρους της Ευρώπης αφού δεν 
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το έπρατταν οι πολιτικοί της Ευρώπης. Εάν εξακολουθήσουμε να μην κάνουμε τίποτε, το 
Δικαστήριο θα συνεχίσει να ερμηνεύει τις Συνθήκες σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία τους. Θα παράσχουν εκείνοι την σαφήνεια που εμείς οι 
πολιτικοί δεν κατορθώσαμε να παράσχουμε. Εάν μας ικανοποιεί να αφήνουμε την χάραξη
πολιτικής στα χέρια των δικηγόρων, τότε δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε - εκτός φυσικά 
από το να πληρώνουμε τον λογαριασμό που προκύπτει και που φυσικά δεν έχουμε 
προβλέψει. Εάν αντιθέτως πιστεύουμε ότι αυτή είναι η δουλειά μας, ως εκλεγμένοι πολιτικοί, 
να δημιουργούμε ασφάλεια του δικαίου και σιγουριά ως προς την ακολουθητέα πολιτική, 
τότε πρέπει να ενεργήσουμε χωρίς άλλη χρονοτριβή. Στους ψηφοφόρους μας αρέσει η ιδέα
της ελεύθερης κυκλοφορίας των ασθενών και η δυνατότητα επιλογών, αλλά θέλουν βεβαίως 
να υπάρχει ορθή διαχείριση και ορθή καθοδήγηση ως προς τις πολιτικές αρχές που την 
διέπουν και ως προς τις διαδικασίες που την χαρακτηρίζουν. 

Η πολυαναμενόμενη πρόταση της Επιτροπής εν συνεχεία της συντριπτικής πλειοψηφίας με 
την οποία εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο η έκθεση περί κινητικότητας των ασθενών του 2005 
(A6-0129/2005) είναι ευπρόσδεκτη, ιδίως με τις καινοτόμες διατάξεις της που πάνε πολύ πιο 
πέρα από τις αποφάσεις του Δικαστηρίου για τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για τις 
σπανιότερες ασθένειες.  Αφήνει ωστόσο ανοιχτά ορισμένα ζητήματα και αυτή την
αβεβαιότητα επιδιώκει να αντιμετωπίσει και να αποσαφηνίσει η παρούσα έκθεση. 

Μια ευκαιρία για τους ασθενείς.  Επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές ότι πρόκειται πάνω 
από όλα για μία ευκαιρία για τους ασθενείς. Το επίκεντρο της προσοχής είναι ο ασθενής σε 
αυτή την περίπτωση, τα ζητήματα που αφορούν στην κινητικότητα των επαγγελματιών υγείας 
και των υπηρεσιών υγείας μπορούν να περιμένουν. Δυστυχώς, το ίδιο συμβαίνει και για την 
άλλη πρόταση που ζητείται επειγόντως, αυτή για την ασφάλεια των ασθενών. Κάτι άλλο που
κάνει η παρούσα οδηγία, και αυτό γίνεται επίσης σαφές, είναι να μην πειράξει καθόλου ούτε
να αλλάξει στο παραμικρό τον δρόμο της κοινωνικής ασφάλισης που παραμένει ως έχει, αν 
και χρειάζεται μάλλον περισσότερη σαφήνεια ως προς το πότε ισχύει το ένα και πότε το 
άλλο. Επιθυμούμε όμως για μία ακόμη φορά να καταστήσουμε σαφές ότι είναι μια ευκαιρία 
για τους ασθενείς που βασίζεται στις ανάγκες τους και όχι στις οικονομικές τους 
δυνατότητες, στην ενημερωμένη επιλογή τους και όχι στον εξαναγκασμό που συνιστά η 
έλλειψη επιλογών. 

Αποφάσεις του Δικαστηρίου.  Είναι επίσης αδιαμφισβήτητο ότι δεν ξεκινάμε από το μηδέν, 
δεν είναι ώρα για να κατεβάζουμε απλά ιδέες. Οι Συνθήκες παρέχουν στο Δικαστήριο νομική
βάση για τις αποφάσεις του και το Δικαστήριο έχει γράψει το δικό του προσχέδιο για την 
πολιτική που ακολουθήθηκε. Έχει λοιπόν τεθεί σε κίνηση μία διαδικασία που μπορεί και 
θέλει να δώσει στους ασθενείς την δύναμη των πολλαπλών επιλογών και να ενισχύσει την 
υγεία των πολιτών της Ευρώπης. Στο αρχικό πνεύμα που της έδωσε το Δικαστήριο, αυτό 
επιβεβαίωσε την ιδέα ότι οι ασθενείς, όταν έρχονται αντιμέτωποι με αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις, έχουν το δικαίωμα να πάνε σε άλλο κράτος μέλος για θεραπεία με τον 
λογαριασμό να πληρώνεται από το σύστημα υγείας της δικής τους χώρας, με δύο 
προϋποθέσεις, να διατίθεται υπό ΚΣ η συγκεκριμένη αγωγή στην χώρα του ασθενούς και να 
είναι συγκρίσιμο το κόστος.  Σε μία σειρά αποφάσεων του Δικαστηρίου, εκρίθη ότι δεν 
μπορούν να απαιτηθεί από τον ασθενή να ζητήσει προηγούμενη έγκριση για μη-
νοσοκομειακή περίθαλψη ή άλλα ωφελήματα σχετικά με την υγεία, όπως τα γυαλιά οράσεως 
ή τα ορθοδοντικά. Αυτό βεβαίως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιο είδος
προηγούμενης έγκρισης ή γνωστοποίησης όταν γίνεται λόγος για εισαγωγή του ασθενούς στο
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νοσοκομείο στην περίπτωση που η χώρα του ασθενούς ("κράτος μέλος ασφάλισης") μπορεί 
να καταδείξει ότι, χωρίς αυτήν, πλήττεται η διαχείριση της περίθαλψης των υπολοίπων 
ασθενών.  Οι αποφάσεις δεν αφορούσαν την διαδικασία έγκρισης καθεαυτή αλλά την 
παράλογη χρήση της διαδικασίας για να απορριφθεί το αίτημα ή για να παρεμποδισθεί το 
άτομο από την άσκηση του δικαιώματός του να ταξιδέψει για θεραπευτικούς λόγους. 
Εξαιτίας όλων αυτών επιδιώξαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
ευκολόχρηστο μεν για τους ασθενείς αλλά ικανό να προειδοποιήσει εγκαίρως για υπέρογκα 
έξοδα τους διαχειριστές των δαπανών υγείας. 

Ανάγκες και όχι οικονομικές δυνατότητες.  Όταν λέμε ότι η παρούσα πολιτική πρόταση
αφορά ασθενείς με ανάγκες και όχι ασθενείς με οικονομικές δυνατότητες εννοούμε ότι δεν
θέλουμε να βλέπουμε ασθενείς που χρειάζεται να ταξιδέψουν να το πράττουν με την
πιστωτική κάρτα στο χέρι για να πληρώσουν προκαταβολικά την συχνά υπέρογκη εισαγωγή
στο νοσοκομείο. Πρέπει συνεπώς να δημιουργήσουμε σύστημα άμεσης επιστροφής δαπανών
από το ταμείο της χώρας του ασθενούς στο νοσοκομείο υποδοχής, είτε μέσω κεντρικού
γραφείο συμψηφισμού που θα διαχειρίζεται όλες τις περιπλοκές που δημιουργούνται 
διαμέσου συνόρων, συστημάτων υγείας και νομισματικών ζωνών (Beveridge/Bismark) ή 
μέσω διμερούς συστήματος αποδεικτικών τα οποία θα προσκομίζουν οι ασθενείς στα 
νοσοκομεία και τα οποία θα εγγυώνται την εν συνεχεία πληρωμή εκ μέρους του κράτους 
μέλους ασφάλισης.

Οποιαδήποτε από τις δύο αυτές επιλογές μπορεί να εξαφανίσει τους καυγάδες ασθενών και 
νοσοκομείων για την πληρωμή ενώ η δεύτερη λύση θα απλοποιούσε επίσης όλα τα ζητήματα 
που προκύπτουν μεταξύ κρατών μελών όπως το ζήτημα της νομισματικής ισοτιμίας. Ένα 
γραφείο συμψηφισμού βεβαίως θα χρειαστεί χρόνο για να αρχίσει να λειτουργεί και άρα 
προτείνουμε σαν συμπληρωματικό και ευέλικτο μηχανισμό να μπορεί ο ασθενής που επιλέγει 
να κάνει χρήση της διαδικασίας προηγούμενης έγκρισης που του παρέχει η χώρα του, να 
λαμβάνει αποδεικτικό το οποίο θα προσκομίζει στο νοσοκομείο περίθαλψης και το οποίο θα 
εγγυάται πληρωμή μέχρι ενός ορισμένου ύψους δαπάνης. Με ένα τέτοιο αποδεικτικό, ο 
ασθενής μπορεί να μην χρειαστεί ο ίδιος να πληρώσει για την θεραπεία του ενώ το 
νοσοκομείο θα έχει εξασφαλισμένη την καταβολή των νοσηλίων από την χώρα του ασθενούς. 
Χωρίς αυτό το αποδεικτικό αντιθέτως και μέχρις ότου δημιουργηθεί το γραφείο 
συμψηφισμού, ο ασθενής θα χρειάζεται να πληρώσει πρώτα και να προσπαθήσει να 
αποζημιωθεί έπειτα. 

Πακέτα.  Ένα ζήτημα που προκύπτει από την απόφαση του Δικαστηρίου είναι κατά πόσον το 
κράτος μέλος ασφάλισης έχει υποχρέωση να καταβάλει μόνο το κόστος της θεραπείας 
καθεαυτής. Ένα θεραπευτικό πακέτο ωστόσο, με συμπληρωματικά οφέλη όπως η 
φυσιοθεραπεία ή η αποθεραπεία, είναι δυνατόν να είναι διαθέσιμο με συνολικό κόστος 
μικρότερο από εκείνο που θα είχε η θεραπεία μόνο στην πατρίδα. Εάν αυτού του είδους τα 
πακέτα προσφέρουν αυξημένα οφέλη στον ασθενή, καθιστώντας επί παραδείγματι την 
υποτροπή λιγότερο πιθανή, τότε αυτή είναι μία καλή και ευπρόσδεκτη εξέλιξη, υπό την 
προϋπόθεση βεβαίως ότι το σύνολο του πακέτου δεν υπερβαίνει το κόστος της αρχικής 
θεραπείας στην πατρίδα του ασθενούς. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιδείξουν την μεγίστη 
δυνατή ευελιξία στο θέμα αυτό. 

"Σύμβουλοι υγείας".  Είναι επίσης πολύ πιθανό να δούμε αύξηση του αριθμού των 
"συμβούλων υγείας" οι οποίοι θα δίνουν στους ασθενείς ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με 
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πακέτα θεραπείας και αγωγής με τον ίδιο τρόπο που οι ασφαλιστικοί μεσίτες διερευνούν την 
αγορά εκ μέρους του πελάτη του για να βρει την καλύτερη δυνατή λύση σύμφωνα με τις
ανάγκες αυτού. Είναι σαφές ότι εναπόκειται στο εκάστοτε κράτος μέλος να αποφασίσει την 
πολιτική του σε αυτό το θέμα και κατά πόσον χρειάζεται να ρυθμιστεί νομοθετικά η 
εκπαίδευση των συμβούλων υγείας ή εάν πρέπει να επιτραπεί στον χώρο να αυτορυθμιστεί με
κάποιο τρόπο.

Συμπλήρωμα.  Είναι επίσης πολύ πιθανό ότι σε ορισμένες χώρες η επιλογή του εξωτερικού 
θα είναι δυνατή μόνο εφόσον ο ασθενής είναι διατεθειμένος να συμπληρώσει το ποσό που 
είναι πληρωτέο από την δική του χώρα. Αυτό δεν είναι κατ΄ ανάγκη κακό. Δεν διαφέρει σε 
τίποτε από το έξτρα κόστος που πληρώνει ο ασθενής για να είναι μόνος του στο δωμάτιο του 
νοσοκομείου ή από τα συμπληρωματικά δίδακτρα που πληρώνουν ορισμένοι γονείς για τα 
παιδιά τους. Θα παραμείνει ωστόσο μια επιλογή. Καμία πίεση δεν πρέπει να ασκηθεί στον 
ασθενή να πληρώσει περισσότερα και κανένα νοσοκομείο δεν πρέπει να χρεώνει τους 
αλλοδαπούς ασθενείς περισσότερο από τους ντόπιους για την ίδια αγωγή. 

Αριθμοί.  Ελπίδα και προσδοκία μας είναι να μην δούμε μεγάλους αριθμούς ασθενών να
διαλέγουν το δρόμο αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι εξάλλου προτιμούν να περιθάλπονται 
κοντά στο σπίτι τους, εκεί όπου μπορούν να τους επισκέπτονται φίλοι και συγγενείς. Εάν 
χρειαστεί, θα πάνε κάπου αλλού αλλά πάλι μέσα στην χώρα τους - και το ζήτημα της  
γλώσσας είναι πολύ σημαντικό. Εάν αποφασίσουν να καταφύγουν στο εξωτερικό, θα 
επιλέξουν κατά πάσα πιθανότητα τις ήδη γνωστές και διευθετημένες επιλογές που διέπονται 
από διμερείς και τριμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών, περιφερειών ή πόλεων. Εάν ωστόσο
επιθυμούν μεγαλύτερη ευελιξία - λόγω συγγενών ή φίλων που διαμένουν ενδεχομένως σε
άλλο μέρος της ΕΕ και μπορούν να τους φιλοξενήσουν μετά την θεραπεία, ή επειδή άκουσαν
για κάποιο άριστο νοσοκομείο ή φορέα - τότε θα έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν αυτή την 
διασυνοριακή επιλογή όσον αφορά την υγεία τους. 

Φυσικά, εάν ένα κράτος μέλος δεν επιθυμεί να χρησιμοποιήσουν οι πολίτες τους αυτή την 
νέα ευκαιρία για να αποφύγει την εκροή των πόρων, θα αναγκαστεί να βελτιώσει τα πρότυπα 
της περίθαλψης και να μειώσει τους χρόνους αναμονής ώστε κανείς να μην χρειάζεται να 
καταφύγει στο εξωτερικό. Εάν δε καταφέρει να προσελκύσει ασθενείς από το εξωτερικό -
ίσως διότι η θεραπεία είναι φτηνότερη - τότε θα προσελκύσει και πόρους στην χώρα οι οποίο 
θα επιστρέψουν στην υγεία προς όφελος όλων των ασθενών. Μετά από πέντε χρόνια θα 
επανεξετάσουμε τις εισροές και τις εκροές που υπήρξαν για να δούμε τον αντίκτυπο και εάν 
χρειάζεται να χαλαρώσουμε ή να σφίξουμε την πολιτική. 

Πληροφόρηση.  Η πληροφόρηση είναι το κλειδί σε ολόκληρο το εγχείρημα και αναμένεται
από κάθε κράτος μέλος να συστήσει κέντρα ενημέρωσης (εθνικά σημεία επαφής), στα οποία
ο ασθενής ή οι ιατρικοί σύμβουλοί του μπορούν να βρουν τις διαθέσιμες επιλογές, κατά
πόσον ισχύουν κριτήρια επιλεξιμότητας, ποιες διαδικασίες απαιτούνται, ποιες διαδικασίες
ενστάσεων και προσφυγών ισχύουν και ποια βοήθεια μπορεί ενδεχομένως να δοθεί
αναφορικά με τις ταξιδιωτικές δαπάνες. Το πολύ ευαίσθητο ζήτημα των προτύπων 
υγειονομικής περίθαλψης ανακύπτει επίσης σε αυτό το πλαίσιο. Είναι σαφές ότι, εάν ένα 
κράτος μέλος εγκρίνει, ρητά ή σιωπηρά, την μετακίνηση των πολιτών του στο εξωτερικό για 
θεραπεία, τότε έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για αυτούς. Οφείλει συνεπώς να διαθέτει
θεσμοθετημένες αμοιβαίες διασφαλίσεις για την ασφάλεια των ασθενών. ένας κίνδυνος που 
αντιμετωπίζουν οι ασθενείς οφείλεται σαφώς στην υγειονομική περίθαλψη χαμηλής 
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ποιότητας. Τα κράτη μέλη ευθύνονται τα ίδια για την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχουν και κανείς δεν πιστεύει ότι είναι δουλειά της Ένωσης να καθορίσει πρότυπα 
και γι αυτό. Αυτό που οφείλει και μπορεί να κάνει το κράτος μέλος θεραπείας είναι να 
διασφαλίσει ότι παρόμοια πρότυπα περιγράφονται δημοσίως και λεπτομερώς. Το καθήκον 
από την άλλη του κράτους μέλους ασφάλισης είναι να διασφαλίσει ότι οι πολίτες του έχουν 
πρόσβαση στην ενημέρωση ούτως ώστε οι ασθενείς και οι ιατρικοί τους σύμβουλοι είναι σε 
θέση να γνωρίζουν τι είδους πρότυπα να περιμένουν εάν επιλέξουν την λύση του εξωτερικού. 
Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. 

Συνταγές.  Άλλο ζήτημα που εγείρει η πρόταση αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των 
συνταγών. Είναι ευκταίο βεβαίως ότι ένα φαρμακείο στην πατρίδα του ασθενούς μπορεί να 
αναγνωρίζει και να εκτελεί συνταγή εκδοθείσα από γιατρό άλλης χώρας. Αυτό θα απαιτήσει 
πρόσβαση σε μητρώο ιατρών οι οποίοι διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα και την 
έγκριση να εκδίδουν συνταγές. Το πρόβλημα βεβαίως είναι βαθύτερο. Είναι ευρέως 
παραδεκτό ότι ανήκει στην διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να αποφασίζουν ποια 
φάρμακα διατίθενται με συνταγές. Εάν λοιπόν ένας ασθενής πηγαίνει στο εξωτερικό και 
λαμβάνει συνταγή για φάρμακα που δεν διατίθενται στη χώρα του, τότε αυτός ο ασθενής θα 
πρέπει είτε να αρκεστεί σε ό,τι είναι διαθέσιμο στη χώρα του, είτε να επιστρέψει στην χώρα 
αγωγής, είτε, διατρέχοντας κάποιο κίνδυνο, να τα προμηθευτεί στο διαδίκτυο. Θα ήταν 
λοιπόν προτιμότερο για τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο μιας συμπληρωματικής λίστας 
συνταγογραφημένων φαρμάκων, να μπορούν να αποδεχτούν φάρμακα που 
συνταγογραφήθηκαν στο πλαίσιο του διασυνοριακού συστήματος υγείας. Πρόκειται βεβαίως
για θέμα που αφορά τα κράτη μέλη αλλά που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο
προσφυγής στο δικαστήριο εάν δεν αποτελέσει αντικείμενο του πρέποντος λεπτού χειρισμού.

Λογική και ευαισθησία. Και αυτό είναι, εν περιλήψει, το θέμα της παρούσης έκθεσης, ή, με 
λίγες επιλεγμένες προτάσεις, λογική και ευαισθησία, μια νέα δυνατότητα που ανοίγει για τους 
ασθενείς, ένα ζήτημα στο οποίο η ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ισχυριστεί δικαίως ότι 
ευεργέτησε τους πολίτες της, σαφήνεια και ασφάλεια του δικαίου, επ΄ ουδενί μια απάντηση 
στις ανισότητες της υγειονομικής περίθαλψης σε ολόκληρη την Ευρώπη ή εντός των κρατών 
μελών - το ερώτημα αυτό απευθύνεται στους υπουργούς των αντιστοίχων κρατών μελών, 
αλλά ισότητα και δικαιοσύνη ως προς τις ευκαιρίες, ευελιξία και όχι γραφειοκρατεία και μία 
βούληση να ασχοληθούμε με το πως θα μπορέσουμε αντί με το γιατί δεν μπορούμε. Αυτό που 
εξάλλου είναι σαφές είναι ότι ολοένα και περισσότεροι πολίτες μαθαίνουν και ενημερώνονται 
για το επικείμενο αυτής της νέας πολιτικής και αυτής της νέας ευκαιρίας. Μπορεί να μην 
χρειαστεί ποτέ να την χρησιμοποιήσουν  αλλά την θέλουν να υπάρχει. Καθήκον όλων ημών 
και στα τρία όργανα είναι να την υλοποιήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα.
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