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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo
(COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0414),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0257/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, 
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komiteto, Teisės reikalų komiteto ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones 
(A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamentas 2005 m. birželio 
9 d. priėmė rezoliuciją (554 nariams 
balsavus už ir 12 prieš) dėl pacientų 
mobilumo ir sveikatos priežiūros raidos 
Europos Sąjungoje1, kurioje paragino 
užtikrinti pacientų, sveikatos apsaugos 
specialistų ir valstybių narių teisių ir 
procedūrų teisinį tikrumą ir aiškumą.
1 OL 124, 2006 5 25, p. 543.
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Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrijos sveikatos sistemos yra labai 
svarbios užtikrinant aukštą Europos 
socialinės apsaugos lygį bei prisideda prie 
socialinės sanglaudos, socialinio 
teisingumo ir tvarios plėtros. Jos yra ir 
platesnės bendrų interesų paslaugų 
sistemos dalis.

(4) Bendrijos sveikatos sistemos yra labai 
svarbios užtikrinant aukštą Europos 
socialinės apsaugos lygį bei prisideda prie 
socialinės sanglaudos, socialinio 
teisingumo ir tvarios plėtros.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Teisingumo Teismas jau nagrinėjo kai 
kurias su sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimu kitose valstybėse susijusias 
problemas, visų pirma kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena sveikatos 
priežiūros paslaugų gavėjas, suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimo problemą. Kadangi 
sveikatos priežiūros paslaugos buvo 
išbrauktos iš 2006 m. gruodžio 12 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų 
vidaus rinkoje taikymo srities, yra svarbu
reglamentuoti šiuos klausimus specialiu 
Bendrijos teisės aktu, kad būtų galima 
pasiekti Teisingumo Teismo principų, 
suformuluotų nagrinėjant konkrečias bylas, 
bendresnį ir veiksmingesnį taikymą.

(6) Teisingumo Teismas jau nagrinėjo kai 
kurias su sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimu kitose valstybėse susijusias 
problemas, visų pirma kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena sveikatos 
priežiūros paslaugų gavėjas, suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimo problemą. Svarbu
reglamentuoti šiuos klausimus specialiu 
Bendrijos teisės aktu, kad būtų galima 
pasiekti Teisingumo Teismo principų, 
suformuluotų nagrinėjant konkrečias bylas, 
bendresnį ir veiksmingesnį taikymą.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija apima šiuos sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūlos būdus:

(10) Šioje direktyvoje „sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse“ 
koncepcija apima šiuos sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūlos būdus:

– Sveikatos priežiūros paslaugų gavimas 
užsienyje (t. y.: pacientų vykimas gydytis 
pas sveikatos priežiūros paslaugų teikėją 
kitoje valstybėje narėje); tai, kas vadinama 
„pacientų mobilumu“.

– Sveikatos priežiūros paslaugų gavimas 
užsienyje (t. y.: pacientų vykimas gydytis 
pas sveikatos priežiūros paslaugų teikėją 
kitoje valstybėje narėje); tai, kas vadinama 
„pacientų mobilumu“.

– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 
valstybės narės teritoriją); tokios 
paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai, 
laboratoriniai tyrimai;

– Sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse (t. y.: paslaugų teikimas 
iš vienos valstybės narės teritorijos į kitos 
valstybės narės teritoriją); tokios 
paslaugos, kaip telemedicinos paslaugos, 
nuotolinė diagnostika ir receptai, 
laboratoriniai tyrimai;

– Nuolatinis sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimas (t. y.: sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjo įsisteigimas kitoje 
valstybėje narėje); taip pat
– Laikinas asmenų buvimas (t. y.: 
sveikatos priežiūros specialistų judėjimas, 
pvz., laikinas atvykimas į valstybę narę, iš 
kurios yra pacientas, teikti paslaugų).

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Kaip valstybės narės pripažino 
Tarybos išvadose dėl Europos Sąjungos 
sveikatos sistemų bendrų vertybių ir 
principų, egzistuoja veiklos principai, kurie 
yra bendri visoms sveikatos sistemoms 
Bendrijoje. Šie veiklos principai apima 
kokybę, saugą, pagrįstą įrodymais ir etika 
sveikatos priežiūrą, pacientų įtraukimą, 
žalos atlyginimą, pamatinę teisę į 
privatumą apdorojant asmens duomenis ir 
konfidencialumą. Pacientai, specialistai ir 
už sveikatos sistemas atsakingos valdžios 
institucijos turi sugebėti remtis šiais 
bendraisiais principais ir struktūromis, 
skirtomis jiems įgyvendinti visoje 
Bendrijoje. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
valstybės narės, kurios teritorijoje 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, 
valdžios institucijos būtų atsakingos už šių 
veiklos principų laikymąsi. Tai reikalinga 
norint užtikrinti pacientų pasitikėjimą 
kitose valstybėse teikiama sveikatos 
priežiūra, o tai savaime yra būtina siekiant 
pacientų judumo ir laisvo sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo judėjimo 
vidaus rinkoje bei aukšto sveikatos 
apsaugos lygio. 

(11) Kaip valstybės narės pripažino 
Tarybos išvadose dėl Europos Sąjungos 
sveikatos sistemų bendrų vertybių ir 
principų, egzistuoja veiklos principai, kurie 
yra bendri visoms sveikatos sistemoms 
Bendrijoje. Šie veiklos principai apima 
kokybę, saugą, pagrįstą įrodymais ir etika 
sveikatos priežiūrą, pacientų įtraukimą, 
žalos atlyginimą, pamatinę teisę į 
privatumą apdorojant asmens duomenis ir 
konfidencialumą. Pacientai, specialistai ir 
už sveikatos sistemas atsakingos valdžios 
institucijos turi sugebėti remtis šiais 
bendraisiais principais ir struktūromis, 
skirtomis jiems įgyvendinti visoje 
Bendrijoje. Todėl tikslinga reikalauti, kad 
valstybės narės, kurios teritorijoje 
teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, 
valdžios institucijos būtų atsakingos už šių 
veiklos principų laikymąsi. Tai reikalinga 
norint užtikrinti pacientų pasitikėjimą 
kitose valstybėse teikiama sveikatos 
priežiūra, o tai savaime yra būtina siekiant 
pacientų judumo ir aukšto sveikatos 
apsaugos lygio.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 

(12) Atsižvelgiant į tai, kad neįmanoma iš 
anksto žinoti, ar konkretus sveikatos 
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priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu (arba juridinių asmenų atveju, 
nediskriminavimo valstybės narės, kurioje 
jie įsisteigę, atžvilgiu), būtinumo ir 
proporcingumo kaip nors ribojant laisvą 
judėjimą principų. Tačiau šioje direktyvoje 
nėra jokių reikalavimų priimti planiniam 
gydymui arba prioriteto tvarka pacientus iš 
kitų valstybių narių kitų pacientų, turinčių 
panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę.

priežiūros paslaugų teikėjas teiks sveikatos 
priežiūros paslaugas iš kitos valstybės 
narės atvykstančiam pacientui, ar pacientui 
iš savos valstybės narės, reikia, kad 
reikalavimai užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą laikantis bendrų principų 
ir aiškių kokybės bei saugos standartų būtų 
taikomi visų rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugoms siekiant užtikrinti laisvę teikti 
ir gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse, o to ir siekiama 
šia direktyva. Valstybių narių valdžios 
institucijos turi laikytis bendrų vertybių –
visuotinumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo, – kurios jau 
buvo pripažintos Bendrijos institucijų ir 
visų valstybių narių kaip bendra visų 
Europos sveikatos sistemų vertybių 
sistema. Valstybės narės taip pat turi 
užtikrinti, kad šių vertybių būtų laikomasi 
pacientų ir piliečių iš kitų valstybių narių 
atžvilgiu, o visi pacientai būtų traktuojami 
vienodai atsižvelgiant į jų sveikatos 
priežiūros poreikius, o ne į jų 
priklausomybę savo valstybių narių 
socialinės apsaugos sistemoms. Tai 
atlikdamos valstybės narės turi gerbti 
laisvo asmenų judėjimo vidaus rinkoje, 
nediskriminavimo, inter alia, tautybės 
atžvilgiu, būtinumo ir proporcingumo kaip 
nors ribojant laisvą judėjimą principų. 
Tačiau šioje direktyvoje nėra jokių 
reikalavimų priimti planiniam gydymui 
arba prioriteto tvarka pacientus iš kitų 
valstybių narių kitų pacientų, turinčių 
panašių sveikatos paslaugų poreikių, 
sąskaita, pavyzdžiui, ilginant gydymo 
laukimo trukmę.

Or. en

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 10/34 PR\753961LT.doc

LT

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Moksliniai tyrimai rodo, kad žala dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų patiriama 10 
% atvejų. Todėl svarbu užtikrinti aiškių 
bendrų įsipareigojimų laikymąsi atlyginant 
patirtą žalą dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų norint išvengti pasitikėjimo 
šiomis priemonėmis stokos, kuri taptų 
kliūtimi sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimui kitose valstybėse narėse. Žalos 
atlyginimas ir kompensavimas šalies, 
kurioje suteiktos gydymo paslaugos, 
sistemoje turėtų nepažeisti valstybių narių 
galimybių taikyti jų vidaus kompensavimo 
sistemas ir savo pacientams, kurie nori 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
užsienyje, jeigu tai pacientui labiau tinka, 
visų pirma tais atvejais, kai pacientui 
būtina gauti sveikatos priežiūros paslaugų 
kitoje valstybėje narėje.

(15) Moksliniai tyrimai rodo, kad žala dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų patiriama 
10 % atvejų. Todėl svarbu užtikrinti aiškių 
bendrų įsipareigojimų laikymąsi įtarus, 
kad dėl sveikatos priežiūros paslaugų 
padaryta žala, norint išvengti pasitikėjimo 
šiomis priemonėmis stokos, kuri taptų 
kliūtimi sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimui kitose valstybėse narėse. Žalos 
atlyginimas ir kompensavimas šalies, 
kurioje suteiktos gydymo paslaugos, 
sistemoje turėtų nepažeisti valstybių narių 
galimybių taikyti jų vidaus kompensavimo 
sistemas ir savo pacientams, kurie nori 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
užsienyje, jeigu tai pacientui labiau tinka, 
visų pirma tais atvejais, kai pacientui 
būtina gauti sveikatos priežiūros paslaugų 
kitoje valstybėje narėje.

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Pacientų kaip apdraustų asmenų teisė 
gauti kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensaciją iš privalomojo socialinio 
draudimo sistemos pripažinta keliuose 
Teisingumo Teismo sprendimuose. 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
Sutarties nuostatos dėl laisvės teikti 
paslaugas apima laisvę paslaugų gavėjams, 
įskaitant asmenis, kuriems reikalinga 

(18) Pacientų kaip apdraustų asmenų teisė 
gauti kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensaciją iš privalomojo socialinio 
draudimo sistemos pripažinta keliuose 
Teisingumo Teismo sprendimuose. 
Teisingumo Teismas nusprendė, kad 
Sutarties nuostatos apima laisvę paslaugų 
gavėjams, įskaitant asmenis, kuriems 
reikalinga medicinos pagalba, vykti į kitą 
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medicinos pagalba, vykti į kitą valstybę 
narę, kad jiems būtų suteiktos medicinos 
paslaugos toje šalyje. Ta pati nuostata 
taikoma ir sveikatos priežiūros paslaugų 
gavėjams, norintiems gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, 
pasinaudojant e. sveikatos paslaugomis. 
Nors Bendrijos teisė neatima iš valstybių 
narių įgaliojimų organizuoti savo sveikatos 
priežiūros ir socialinės apsaugos sistemų, 
valstybės narės turi naudotis savo 
įgaliojimais laikydamosi Bendrijos teisės, 
visų pirma Sutarties nuostatų dėl laisvės 
teikti paslaugas. Šios nuostatos draudžia 
valstybėms narėms įvesti ar palaikyti 
nepagrįstus tokios laisvės apribojimus 
sveikatos priežiūros sektoriuje.

valstybę narę, kad jiems būtų suteiktos 
medicinos paslaugos toje šalyje. Ta pati 
nuostata taikoma ir sveikatos priežiūros 
paslaugų gavėjams, norintiems gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas kitoje 
valstybėje narėje kitomis priemonėmis, 
pavyzdžiui, pasinaudojant e. sveikatos 
paslaugomis. Bendrijos teisė neatima iš 
valstybių narių įgaliojimų organizuoti savo 
sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 
sistemų.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Yra tikslinga reikalauti, kad ir 
pacientai, kurie vyksta gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų į kitą valstybę narę 
tomis aplinkybėmis, kai nėra taikoma 
Reglamentu (EB) Nr. 1408/71 nustatyta 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
sistema, turėtų galimybę pasinaudoti 
laisvo paslaugų judėjimo principais pagal 
Sutartį ir šios direktyvos nuostatomis.
Pacientams taip pat turėtų būti 
garantuojamas šių sveikatos priežiūros 
išlaidų padengimas bent jau tokiu lygiu, 
kokiu tų pačių ar panašių sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidos būtų 
padengtos, jeigu tos paslaugos būtų 
buvusios suteiktos šalių, kuriose jie 
apdrausti, teritorijoje. Tokia nuostata 
visiškai atitinka valstybių narių 

(21) Pacientams taip pat turėtų būti 
garantuojamas kitoje valstybėje narėje 
suteiktų sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimas bent jau tokiu lygiu, kokiu tų 
pačių ar panašių sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidos būtų padengtos, jeigu tos 
paslaugos būtų buvusios suteiktos šalių, 
kuriose jie apdrausti, teritorijoje. Tokia 
nuostata visiškai atitinka valstybių narių 
atsakomybę nustatyti, kokiu mastu jų 
piliečiams padengiamos išlaidos ligos 
atveju, ir leidžia išvengti reikšmingo 
poveikio jų nacionalinių sveikatos sistemų 
finansavimui. Tačiau valstybės narės gali 
nacionaliniuose teisės aktuose numatyti 
gydymo išlaidų kompensavimą pagal tos 
valstybės narės, kurioje pacientas buvo 
gydomas, galiojančius tarifus, jeigu tai bus 
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atsakomybę nustatyti, kokiu mastu jų 
piliečiams padengiamos išlaidos ligos 
atveju, ir leidžia išvengti reikšmingo 
poveikio jų nacionalinių sveikatos sistemų 
finansavimui. Tačiau valstybės narės gali 
nacionaliniuose teisės aktuose numatyti 
gydymo išlaidų kompensavimą pagal tos 
valstybės narės, kurioje pacientas buvo 
gydomas, galiojančius tarifus, jeigu tai bus 
naudingiau pacientui. Taip gali būti visų 
pirma tuo atveju, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos suteikiamos per Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kaip nurodyta 
šios direktyvos 15 straipsnyje.

naudingiau pacientui. Taip gali būti visų 
pirma tuo atveju, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos suteikiamos per Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kaip nurodyta 
šios direktyvos 15 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Visais atvejais pacientas neturėtų 
siekti finansinės naudos iš kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų, o išlaidų padengimas turėtų 
apsiriboti faktinėmis gautų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidomis.

(24) Visais atvejais pacientas neturėtų 
siekti finansinės naudos iš kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų, o išlaidų padengimas turėtų 
apsiriboti faktinėmis gautų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidomis. Valstybės 
narės gali nuspręsti padengti kitas 
susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už terapinį 
gydymą, jei bendra išlaidų suma neviršija 
valstybėje narėje, kurioje pacientas 
apdraustas, mokėtinos sumos.

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Jeigu pacientas gauna sveikatos 
priežiūros paslaugas valstybėje narėje, kuri 
nėra šalis, kurioje jis yra apdraustas, jis turi 
žinoti iš anksto, kokios taisyklės turi būti 
taikomos. Reikalingas aiškumas ir tada, kai 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
laikinai vyksta į kitą valstybę narę teikti 
medicinos paslaugų, ir kai sveikatos 
priežiūros paslauga teikiama kitoje 
valstybėje narėje. Šiais atvejais sveikatos 
priežiūros paslaugoms taikytinos taisyklės 
yra tos, kurios nustatytos valstybės narės, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos 
teikiamos, įstatymų laikantis 5 str. 
nustatytų bendrųjų principų atsižvelgiant į 
tai, kad pagal Sutarties 152 str. 5 dalį už 
sveikatos paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą atsakingos 
valstybės narės. Tai padės pacientui 
informuotai pasirinkti ir leis išvengti 
nesusipratimų bei klaidingo supratimo. Tai 
leis padidinti paciento ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjo tarpusavio 
pasitikėjimą.

(35) Jeigu pacientas gauna sveikatos 
priežiūros paslaugas valstybėje narėje, kuri 
nėra šalis, kurioje jis yra apdraustas, jis turi 
žinoti iš anksto, kokios taisyklės turi būti 
taikomos. Reikalingas aiškumas ir tada, kai 
sveikatos priežiūros paslauga teikiama 
kitoje valstybėje narėje, kaip telemedicinos 
paslaugos atveju. Šiais atvejais sveikatos 
priežiūros paslaugoms taikytinos taisyklės 
yra tos, kurios nustatytos valstybės narės, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos 
teikiamos, įstatymų laikantis 5 str. 
nustatytų bendrųjų principų atsižvelgiant į 
tai, kad pagal Sutarties 152 str. 5 dalį už 
sveikatos paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą atsakingos 
valstybės narės. Tai padės pacientui 
informuotai pasirinkti ir leis išvengti 
nesusipratimų bei klaidingo supratimo. Tai 
leis padidinti paciento ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjo tarpusavio 
pasitikėjimą.

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Norint išnaudoti kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų vidaus rinkos galimybes 
reikalingas įvairių valstybių narių paslaugų 
teikėjų, paslaugų pirkėjų ir reguliuojančių 

(37) Norint išnaudoti kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų galimybes reikalingas įvairių 
valstybių narių paslaugų teikėjų, paslaugų 
pirkėjų ir reguliuojančių institucijų 
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institucijų bendradarbiavimas nacionaliniu, 
regioniniu ar vietos lygiu siekiant užtikrinti 
saugias, kokybiškas ir veiksmingas 
pacientams iš kitų valstybių narių 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. 
Tai ypač svarbu bendradarbiavimui 
pasienio regionuose, kai paslaugų teikimas 
kitoje valstybėje narėje gali būti 
veiksmingiausias sveikatos paslaugų
teikimo organizavimo būdas vietos 
gyventojams, tačiau siekiant tvaraus 
paslaugų teikimo abipus sienos reikalingas 
skirtingų valstybių narių sveikatos sistemų 
bendradarbiavimas. Tokio 
bendradarbiavimo formos galėtų būti 
bendras planavimas, procedūrų ar standartų 
abipusis pripažinimas ar pritaikymas, 
atitinkamų nacionalinių informacinių ir 
ryšių technologijų sistemų sąveika, 
praktinės priemonės užtikrinti sveikatos 
priežiūros tęstinumui ar praktinė pagalba 
sveikatos priežiūros specialistams teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse laikinai ar nereguliariai. 
Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nustatyta, kad 
laisvas paslaugų teikimas laikinai ar 
nereguliariai, įskaitant sveikatos priežiūros 
specialistų teikiamas paslaugas, kitoje 
valstybėje narėje, reglamentuojamas 
specialių Bendrijos teisės aktų nuostatų, 
neturėtų būti ribojamas dėl jokių su 
profesinėmis kvalifikacijomis siejamų 
motyvų. Ši direktyva neturėtų pažeisti 
minėtų Direktyvos 2005/36/EB nuostatų.

bendradarbiavimas nacionaliniu, regioniniu 
ar vietos lygiu siekiant užtikrinti saugias, 
kokybiškas ir veiksmingas pacientams iš
kitų valstybių narių teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas. Tai ypač svarbu 
bendradarbiavimui pasienio regionuose, 
kai sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 
kitoje valstybėje narėje gali būti 
veiksmingiausias sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimo būdas vietos 
gyventojams, tačiau siekiant tvaraus 
paslaugų teikimo abipus sienos reikalingas 
skirtingų valstybių narių sveikatos sistemų 
bendradarbiavimas. Tokio 
bendradarbiavimo formos galėtų būti 
bendras planavimas, procedūrų ar standartų 
abipusis pripažinimas ar pritaikymas, 
atitinkamų nacionalinių informacinių ir 
ryšių technologijų sistemų sąveika, 
praktinės priemonės užtikrinti sveikatos 
priežiūros tęstinumui ar praktinė pagalba 
sveikatos priežiūros specialistams teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse laikinai ar nereguliariai. 
Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nustatyta, kad 
laisvas paslaugų teikimas laikinai ar 
nereguliariai, įskaitant sveikatos priežiūros 
specialistų teikiamas paslaugas, kitoje 
valstybėje narėje, reglamentuojamas 
specialių Bendrijos teisės aktų nuostatų, 
neturėtų būti ribojamas dėl jokių su 
profesinėmis kvalifikacijomis siejamų 
motyvų. Ši direktyva neturėtų pažeisti 
minėtų Direktyvos 2005/36/EB nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento (39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
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gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
medicinine prasme ir naudoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje. 
Reglamentavimo ir administracinių barjerų 
tokiam pripažinimui pašalinimas nereiškia, 
kad nėra būtina kiekvienu atskiru atveju 
gauti tinkamą pacientą gydančio gydytojo 
ir vaistininko sutikimą, jeigu to reikia 
žmonių sveikatos apsaugai ir tai yra būtina 
ir proporcinga priemonė tam tikslui 
pasiekti. Toks medicininis pripažinimas 
neturėtų pažeisti ir valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teisės spręsti tokių 
vaistų įtraukimo į socialinės apsaugos 
sistemos, kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą. Įgyvendinti 
pripažinimo principą padės paciento 
saugos užtikrinimui reikalingų priemonių 
priėmimas ir vengimas neteisingai vartoti 
vaistus ar klaidinti dėl jų vartojimo.

gyvenamoje valstybėje narėje pagal 
2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
medicinine prasme ir naudoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje. 
Reglamentavimo ir administracinių barjerų 
tokiam pripažinimui pašalinimas nereiškia, 
kad nėra būtina kiekvienu atskiru atveju 
gauti tinkamą pacientą gydančio gydytojo 
ir vaistininko sutikimą, jeigu to reikia 
žmonių sveikatos apsaugai ir tai yra būtina 
ir proporcinga priemonė tam tikslui 
pasiekti. Toks medicininis pripažinimas 
neturėtų pažeisti ir valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teisės spręsti tokių 
vaistų įtraukimo į socialinės apsaugos 
sistemos, kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą. Įgyvendinti 
pripažinimo principą padės paciento 
saugos užtikrinimui reikalingų priemonių 
priėmimas ir vengimas neteisingai vartoti 
vaistus ar klaidinti dėl jų vartojimo. Jei 
valstybėje narėje, kurioje pacientas 
gydosi, išrašytas receptas vaistams, kurių 
negalima nusipirkti pagal receptą 
valstybėje narėje, kurioje pacientas 
apdraustas, pastaroji valstybė narė priima 
sprendimą, ar išimties tvarka leisti 
naudoti šiuos vaistus, ar paskirti 
alternatyvius, kurie pripažinti panašiais.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės, kuriose teikiamos 1. Valstybės narės, kuriose teikiamos 
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sveikatos priežiūros paslaugos, atsako už 
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą 
ir teikimą. Tokiomis aplinkybėmis jos, 
paisydamos visuotinumo, galimybės 
naudotis geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugomis, teisingumo ir 
solidarumo principų, aiškiai apibrėžia jų 
teritorijoje teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės bei saugos standartus ir 
užtikrina, kad:

sveikatos priežiūros paslaugos, atsako už 
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą 
ir teikimą. Tokiomis aplinkybėmis jos, 
paisydamos visuotinumo, galimybės 
naudotis geros kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugomis, teisingumo ir 
solidarumo principų, aiškiai apibrėžia jų 
teritorijoje teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės bei saugos standartus ir 
užtikrina, kad:

a) būtų numatyti metodai, skirti užtikrinti, 
kad sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
galėtų laikytis tokių standartų, 
atsižvelgiant į tarptautinį medicinos 
mokslą ir į bendrai pripažintą gerąją 
medicinos patirtį;

a) kai sveikatos priežiūros paslauga 
teikiama kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje pacientas yra apdraustas, arba 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas 
reziduoja, yra registruotas arba įsisteigęs, 
šios sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos pagal valstybės narės, kurioje ji 
yra teikiama, įstatymus.

b) būtų reguliariai stebima, kaip sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai taiko tokius 
standartus, o jeigu atitinkamų standartų 
nesilaikoma − būtų imamasi korekcinių 
veiksmų, atsižvelgiant į medicinos mokslo 
ir sveikatos srities technologijų pažangą;

b) sveikatos priežiūros paslaugos, minimos 
1 dalies a punkte, teikiamos remiantis 
valstybės narės, kurioje jos teikiamos, 
apibrėžtais kokybės ir saugumo 
standartais ir gairėmis, užtikrinant, kad:

i) pacientams ir sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių 
teikiama informacija apie šiuos 
standartus ir gaires, įskaitant su priežiūra 
susijusias nuostatas, inter alia, 
elektroninio ryšio priemonėmis;

c) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
pateiktų visą svarbią informaciją, kad 
pacientai galėtų pasirinkti paslaugas ja 
remdamiesi, visų pirma, informaciją apie 
galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis, teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kainas ir rezultatus, apie jų
draudimo apsaugą ar kitokius asmeninės 
arba kolektyvinės apsaugos būdus 
profesinės atsakomybės atžvilgiu;

ii) pacientams ir sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių 
gali būti teikiama informacija apie 
galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis, teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kainas ir rezultatus, apie
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų
draudimo apsaugą ar kitokius asmeninės 
arba kolektyvinės apsaugos būdus 
profesinės atsakomybės atžvilgiu;

d) pacientai turėtų galimybę pateikti 
skundą, ir būtų užtikrinti teisės gynimo 
būdai bei kompensacija, jeigu jiems 
naudojantis sveikatos priežiūros 

d) pacientai turėtų galimybę pateikti 
skundą, jeigu jiems naudojantis sveikatos 
priežiūros paslaugomis padaryta žala ir 
jiems būtų užtikrinti teisės gynimo būdai 
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paslaugomis padaryta žala; ir teisė gauti kompensaciją;
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) 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;

f) pagrindinė teisė į privatumą tvarkant
asmens duomenis būtų apsaugota pagal 
nacionalines priemones, įgyvendinančias 
Bendrijos nuostatas dėl asmens duomenų 
apsaugos, visų pirma − Direktyvas 
95/46/EB ir 2002/58/EB;

f) pagrindinė teisė į privatumą tvarkant 
asmens duomenis būtų apsaugota pagal 
nacionalines priemones, įgyvendinančias 
Bendrijos nuostatas dėl asmens duomenų 
apsaugos, visų pirma − Direktyvas 
95/46/EB ir 2002/58/EB;

g) pacientai iš kitų valstybių narių 
traktuojami vienodai su valstybės narės, 
kurioje teikiama sveikatos priežiūros 
paslauga, gyventojais, įskaitant apsaugą 
nuo diskriminavimo pagal galiojančius 
Bendrijos ir nacionalinius valstybės narės, 
kurioje teikiama sveikatos priežiūros 
paslauga, teisės aktus.

g) pacientai iš kitų valstybių narių 
traktuojami vienodai su valstybės narės, 
kurioje teikiama sveikatos priežiūros 
paslauga, gyventojais, įskaitant apsaugą 
nuo diskriminavimo pagal galiojančius 
Bendrijos ir nacionalinius valstybės narės, 
kurioje teikiama sveikatos priežiūros 
paslauga, teisės aktus.

ga) pacientai, kuriems buvo suteikta 
gydymo paslauga, turi teisę gauti šio 
gydymo ir bet kokių medicininio pobūdžio 
patarimų dėl tolesnio gydymo elektroninį 
išrašą;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu būtina supaprastinti sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 
teikimą, Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, parengia gaires, 
kurių pagrindas – aukštas sveikatos 
apsaugos lygis, skirtas padėti įgyvendinti 
1 dalies nuostatas.

3. Jeigu būtina supaprastinti sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 
teikimą, Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, gali parengti gaires, 
kurių pagrindas – aukštas sveikatos 
apsaugos lygis, skirtas padėti įgyvendinti 
1 dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Kokybės ir saugumo standartų apibrėžtis turėtų būti grindžiama vien galiojančiais teisės 
aktais. Tokiu būdu pasiūlymas labiau atitiktų subsidiarumo ir proporcingumo principus ir 
paisytų valstybių narių kompetencijos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo srityje. Valstybės 
narės turėtų teikti informaciją apie pacientams ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams 
taikomus kokybės ir saugumo standartus bei gaires.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu taikomos šios direktyvos 
nuostatos, ypač 7, 8 ir 9 straipsniai, 
valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, 
užtikrina, kad apdraustajam, vykstančiam į 
kitą valstybę narę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų arba norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, nebūtų kliudoma gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos

1. Jeigu taikomos šios direktyvos 
nuostatos, ypač 7, 8 ir 9 straipsniai, 
valstybė narė, kurioje pacientas apdraustas, 
užtikrina, kad apdraustajam, vykstančiam į 
kitą valstybę narę gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų arba norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, nebūtų kliudoma gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
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priežiūros paslaugų, jeigu aptariamas 
gydymas kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja visas apdraustojo 
išlaidas, kurios būtų kompensuojamos iš jo 
šalies įstatymų nustatytos socialinės 
apsaugos sistemos lėšų, jeigu tokios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos tos šalies teritorijoje. Bet 
kuriuo atveju valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas, sprendžia, kokios 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos yra 
kompensuojamos, nepaisant to, kur tos 
paslaugos teikiamos.

priežiūros paslaugų, jeigu aptariamas 
gydymas kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja visas valstybės 
narės, kurioje suteiktas gydymas, arba 
apdraustojo išlaidas, kurios būtų 
kompensuojamos iš jo šalies įstatymų 
nustatytos socialinės apsaugos sistemos 
lėšų, jeigu tokios ar panašios sveikatos 
priežiūros paslaugos būtų suteiktos tos 
šalies teritorijoje. Jei tam tikrą ligą ar 
traumą galima gydyti keliais metodais, 
pacientas turėtų turėti teisę gauti 
kompensaciją už visus gydymo metodus, 
kurie tarptautinio medicinos mokslo 
pakankamai ištirti ir išmėginti, net jei jie 
netaikomi toje valstybėje narėje, kurioje 
pacientas apdraustas. Bet kuriuo atveju 
valstybė narė, kurioje pacientas yra 
apdraustas, sprendžia, kokios sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidos yra 
kompensuojamos, nepaisant to, kur tos 
paslaugos teikiamos.

Or. en

Pagrindimas

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.1 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,2 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.

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ten pat, 94 p.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikydamasi šios 
direktyvos nuostatų taip, kaip būtų 
kompensuojamos valstybėje narėje, kurioje 
asmuo yra apdraustas, suteiktų tokių pačių 
ar panašių sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidos, neviršijant faktinių sveikatos 
priežiūros paslaugų, kuriomis pasinaudota, 
išlaidų.

2. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, kompensuoja kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikydamasi šios 
direktyvos nuostatų taip, kaip būtų 
kompensuojamos valstybėje narėje, kurioje 
asmuo yra apdraustas, suteiktų tokių pačių 
ar panašių sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidos, neviršijant faktinių sveikatos 
priežiūros paslaugų, kuriomis pasinaudota, 
išlaidų. Valstybės narės gali nuspręsti 
padengti kitas susijusias išlaidas, 
pavyzdžiui, už terapinį gydymą, jei bendra 
išlaidų suma neviršija valstybėje narėje, 
kurioje pacientas apdraustas, mokėtinos 
sumos.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Stacionarioji sveikatos priežiūra ir 
specializuota sveikatos priežiūra

Stacionarioji sveikatos priežiūra

Or. en
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji sveikatos priežiūra yra:

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji sveikatos priežiūra yra:

a) sveikatos priežiūra, kai reikalingas 
paciento, kuriam teikiama paslauga, 
pasilikimas bent vienai nakčiai;

a) labai specializuota sveikatos priežiūra 
arba tokia, kurią teikiant reikia naudotis 
išlaidoms imlia medicinos infrastruktūra 
ar medicinos įranga; arba

b) sveikatos priežiūra, įtraukta į specialų 
sąrašą, kai nėra reikalingas paciento 
pasilikimas bent vienai nakčiai. Šis 
sąrašas apima:

b) sveikatos priežiūra, kai gydymas yra 
ypač pavojingas pacientui ar gyventojams.

– sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
reikia naudotis labai specializuota ir 
išlaidoms imlia medicinos infrastruktūra 
ar medicinos įranga; arba
– sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams. 

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šį sąrašą sudaro ir gali nuolat 
atnaujinti Komisija. Tokios priemonės, 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti ją papildant, 
priimamos laikantis 19 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

4. Išankstinių leidimų sistemoje turi būti 
numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone ar kliūtimi laisvam asmenų 
judėjimui.

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybė narė viešai skelbia visą 
reikiamą informaciją apie išankstinių 
leidimų sistemas, nustatytas pagal 3 dalį.

5. Valstybė narė viešai skelbia visą 
reikiamą informaciją apie išankstinių 
leidimų sistemas, nustatytas pagal 3 dalį, 
įskaitant apskundimo procedūras, jei 
atsisakoma suteikti leidimą.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybės narės gali pasiūlyti 
pacientams savanorišką išankstinių 
leidimų sistemą, pagal kurią kartu su 
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suteiktu leidimu pacientas gautų 
dokumentą, kuriame būtų nurodyta 
didžiausia kompensuojama suma. Šį 
dokumentą būtų galima pristatyti į 
gydymą teikiančią ligoninę, ir išlaidų 
kompensavimas būtų vykdomas tiesiai iš 
valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija per dvejus metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos parengia 
galimybių studiją dėl atsiskaitymų 
kontoros įsteigimo, siekiant palengvinti 
abipusį išlaidų kompensavimą, remiantis 
šia direktyva, kadangi esama skirtingų 
sveikatos priežiūros sistemų ir valiutų, ir 
pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir 
Tarybai bei prireikus pateikia pasiūlymą 
dėl teisės akto.

Or. en

Pakeitimas 25

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, 

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad būtų numatytos 
lengvai prieinamos priemonės, įskaitant 
elektroninio ryšio priemones, pacientams 
paprašius nedelsiant teikti informaciją apie 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
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inter alia, kai teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitoje valstybėje narėje 
padaroma žala.

valstybėse narėse ir apie taisykles bei 
sąlygas, kurios būtų taikomos, taip pat apie 
pacientų teises, apie procedūras, taikomas 
norint pasinaudoti tomis teisėmis ir apie 
apskundimo bei žalos atlyginimo sistemas, 
jei pacientui neleidžiama pasinaudoti 
šiomis teisėmis,  inter alia, kai teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitoje 
valstybėje narėje padaroma žala.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Turi būti sudarytos galimybės lengvai, 
taip pat elektroninėmis priemonėmis, 
gauti 1 dalyje nurodytą informaciją, 
įskaitant informaciją apie paciento teises, 
procedūras, taikomas norint pasinaudoti 
tomis teisėmis ir apie apskundimo bei 
žalos atlyginimo sistemas, jeigu pacientui 
neleidžiama pasinaudoti šiomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės užtikrina, kad 
informacija teikiama naudojantis saugia 
sistema ir prieinama sveikatos apsaugos 
specialistams, konsultuojantiems 
pacientą. Šioje informacijoje pateikiami 
detalūs duomenys apie sveikatos apsaugos 
specialistus gydymą teikiančioje valstybėje 
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narėje ir nurodomos bet kokios jiems 
skirtos drausminės nuobaudos. Valstybės 
narės aktyviai ir nedelsiant keičiasi 
informacija apie bet kokias drausmines 
nuobaudas ir vėlesnes tyrimų išvadas.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) palengvinti pacientų prieigą prie 
Europos pacientų tinklų;

Or. en
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Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) priemones, skirtas užtikrinti, kad vaistai, 
kuriems receptas išduotas vienoje 
valstybėje narėje ir kurie parduodami kitoje 
valstybėje, būtų tinkamai pažymėti ir kad 
informacija apie vaistą pacientams būtų 
suprantama, įskaitant tų pačių medicinos 
produktų skirtingų pavadinimų 
paaiškinimus;

Or. en

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) priemonės, kuriomis naudojantis būtų 
galima nustatyti padirbtus medicinos 
produktus ir užkirsti jiems kelią patekti į 
rinką;

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybėje narėje, kurioje pacientas 
gydosi, išrašytas receptas medicinos 
produktams, kurių negalima nusipirkti 
pagal receptą valstybėje narėje, kurioje 
pacientas apdraustas, pastaroji valstybė 
narė priima sprendimą, ar išimties tvarka 
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leisti naudoti šiuos medicinos produktus, 
ar paskirti alternatyvius, kurie pripažinti 
panašiais.

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ixa) palaikyti tinkamus ir veiksmingus 
savitarpio santykius su technologijų 
tiekėjais.

Or. en
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendradarbiavimas naujųjų sveikatos 
srities technologijų valdymo klausimais

Bendradarbiavimas sveikatos srities 
technologijų valdymo klausimais

Or. en
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) rasti tvarių būdų, kaip suderinti 
prieigos prie vaistų, skatinimo už 
naujoves ir sveikatos priežiūros paslaugų 
valdymo tikslus.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija, laikydamasi 19 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tvarkos, nustato 

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

priemones, būtinas šiam tinklui įkurti,
skaidriai veikti ir valdyti.

Or. en

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Komisija leidžia prisijungti prie tinklo 
tik tokioms įstaigoms, kurios atitinka gero 
valdymo principus, kaip apibrėžta 1 
dalyje.

Or. en

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija per penkerius metus nuo 22 
straipsnio 1 dalyje nustatytos datos 
parengia šios direktyvos veikimo ataskaitą, 
įskaitant atvykstančių ir išvykstančių 
pacientų srautų statistiką, susijusią su 
šios direktyvos taikymu, ir pateikia ją 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité (Jean Giraudoux)
(Nė vienas poetas niekada gamtos neaiškino taip laisvai, kaip laisvai teisininkas aiškina tiesą.)

Prasmė ir tikslumas

Teisininkai ar politikai. Pastarąjį dešimtmetį, 1998 m. Europos Teisingumo Teismui (ETT) 
priėmus sprendimą byloje dėl Kohllio ir Dekkerio, sprendimus dėl pacientų mobilumo 
politikos priiminėjo Europos teisininkai, nes to nepadarė Europos politikai. Jei nieko 
nedarysime, Teismas ir toliau interpretuos Sutartis, kuriose numatytos pacientų mobilumo 
teisės. Jie aiškins tai, ko nepaaiškinome mes, politikai. Jei mums patinka, kad politiką 
formuoja teisininkai, tada nereikia nieko daryti, išskyrus, žinoma, pateikiamų 
neprognozuojamų sąskaitų apmokėjimą. Bet jei manome, kad tai mūsų, išrinktų politikų, 
darbas suteikti teisinio ir politinio apibrėžtumo, mes turėtume nebedelsdami tai daryti. Mūsų 
rinkėjams patinka pacientų mobilumo idėja kaip galimybė rinktis, bet jie nori ir tikisi, kad 
mobilumas bus tinkamai valdomas ir jie nori ir tikisi, kad jiems bus pasiūlytos geros 
rekomendacijos dėl politikos ir procedūrų.

Komisijos ilgai lauktas pasiūlymas, pateiktas po didžiąja balsų dauguma Parlamente priimto 
mūsų 2005 m. pacientų mobilumo pranešimo (A6-0129/2005), vertinamas palankiai, įskaitant 
jo vaizdingas nuostatas, pranokstančias ETT sprendimus dėl retesnių ligų Europos pavyzdinių 
centrų tinklų. Tačiau vis tiek dar lieka tam tikro neapibrėžtumo, kurį siekiama paaiškinti ir 
nagrinėti šiame pranešime.

Galimybės pacientams. Mes turėtume stengtis labai aiškiai išdėstyti, jog tai galimybė 
pacientams. Tai skirta pacientams; klausimai, susiję su sveikatos priežiūros specialistų ir 
sveikatos priežiūros paslaugų mobilumu, atidedami vėlesniam laikui. Atidedamas, deja, ir 
labai reikalingas pasiūlymas dėl pacientų saugumo. Šiame pasiūlyme nekeičiamas ir 
nenagrinėjamas socialinės apsaugos kursas, kuris lieka toks pats, nors turbūt mums reikia 
daugiau aiškumo, kada taikomas kiekvienas jų. Mes turime taip pat gerai išaiškinti, kad ši 
galimybė pacientams siejama su jų poreikiais, o ne su lėšomis, taip pat, kad ši galimybė 
neprivaloma ir yra susijusi su informacija grindžiamu pasirinkimu.

Teismo sprendimai. Taip pat aišku, kad mes nepradedame nuo nulio; dabar ne laikas rengti 
naujų teisės aktų projektus. Sutartyse ETT suteiktas teisinis pagrindas priimti savo 
sprendimus ir Teismas parengė savo nuoseklios politikos projektą. Pradėtas procesas, kuriuo 
tikimasi suteikti galių pacientams ir pagerinti Europos piliečių sveikatą. ETT pirminiuose 
dokumentuose patvirtinta, kad pacientai, susiduriantys su „nepagrįstu gydymo vilkinimu“, turi 
teisę vykti gydytis į kitą valstybę narę, o jo sąskaitas turėtų apmokėti jo šalies sveikatos 
priežiūros finansuotojas, jei taikomos dvi sąlygos: gydymas paprastai turi būti prieinamas jo 
šalyje, o išlaidos turi būti panašios. Keliuose iš eilės ETT sprendimuose nustatyta, kad negali 
būti reikalavimo, kad pacientas prieš tai gautų patvirtinimą dėl gydymo ne ligoninėje ar kitos 
naudos sveikatai, pvz., originalių akinių ar ortodontikos. Tačiau lieka tam tikros formos 
išankstinio leidimo ar pranešimo galimybė, kai kalbama apie stacionarų gydymą, jei paciento 
šalis („paciento valstybė narė“) gali įrodyti, kad be tokio leidimo nukentėtų kitų pacientų 
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sveikatos priežiūros valdymas. Sprendimai buvo susiję ne tiek su leidimų procesu, kiek su 
nepagrįstu naudojimusi šiuo procesu, siekiant nesuteikti pacientui teisės vykti gydytis arba 
sudaryti tam kliūčių. Dėl tos priežasties mes siekiame sukurti išankstinio leidimo sistemą, kuri 
būtų palanki pacientams ir kuri būtų protingas išankstinis įspėjimas sveikatos priežiūros 
vadovams apie išskirtines išlaidas.

Poreikiai, bet ne lėšos. Sakydami, kad politika turėtų būti susijusi su pacientų poreikiais, ne 
jų lėšomis, turėtume paaiškinti, kad mes nenorime, kad pacientams reikėtų keliauti ir leisti 
pinigus ar naudotis kreditine kortele iš anksto sumokėti už dažnai brangų gydymą ligoninėje. 
Turime sukurti tiesioginio kompensavimo priimančiajai ligoninei iš paciento šalies 
finansuotojo sistemą – arba per centrinį atsiskaitymo biurą, kuris spręstų dėl skirtingų 
valstybių, valiutų ir sistemų (Beveridge / Bismark) atsirandančias problemas, arba per 
pacientams skirtą dvišalę čekių sistemą, kai pacientai pateikia čekius ligoninei ir taip 
garantuojama, kad paciento valstybė narė vėliau juos apmokės.

Abiem atvejais neliktų ginčų tarp paciento ir ligoninės dėl mokėjimo, o antrasis variantas taip 
pat supaprastintų reikalus tarp valstybių narių dėl tokių dalykų kaip valiutų kursai. Įsteigti 
atsiskaitymo biurą galėtų užtrukti, todėl kaip papildomą ir greičiau sukuriamą priemonę mes 
siūlome čekius – pacientas, kuris pasirenka naudotis išankstinio leidimo procesu, nustatytu jo 
(jos) šalyje, gautų čekius, kuriuos vežtųsi į ligoninę, kurioje bus gydomas, ir kurie garantuotų, 
kad bus sumokėta tam tikra suma. Turėdamas tokį čekį pacientas neturėtų pats asmeniškai 
mokėti už gydymą, o ligoninei būtų garantuota, kad už gydymą sumokės paciento šalis. Be 
tokio čekio, laukiant, kol bus įsteigtas centrinius atsiskaitymo biuras, pacientas turėtų mokėti 
ir reikalauti kompensacijos.

Paketai. Kyla klausimas, ar ETT nutartys dėl išlaidų reiškia, kad paciento valstybė narė gali 
būti atsakinga tik už faktines gydymo išlaidas. Galėtų būti siūlomas gydymo paketas su 
papildomomis paslaugomis, kaip antai gijimas ar fizioterapija, už bendrą kainą, kuri būtų 
mažesnė už vien gydymą savo šalyje. Jei tokie paketai duotų pridėtinės sveikatos priežiūros 
naudos pacientams, pvz., siekiant, kad recidyvas būtų mažiau tikėtinas, tai būtų gerai ir 
palankiai vertinama, jei tik viso paketo kaina nebūtų didesnė už tas išlaidas, kurių būtų patirta 
gydantis savo šalyje. Valstybės narės šiuo atžvilgiu turėtų būti kuo lankstesnės.

„Sveikatos priežiūros tarpininkai“. Panašu, kad padaugės „sveikatos priežiūros tarpininkų“, 
kurie teiktų pacientams nepriklausomų patarimų dėl gydymo ir priežiūros paketų, taip pat, 
kaip draudimo tarpininkai veikia savo kliento vardu ieškodami geriausio varianto jo (jos) 
poreikiams patenkinti. Akivaizdu, kad kiekviena valstybė narė turi nuspręsti dėl savo politikos 
šioje srityje ir kiekviena valstybė narė reikiamu laiku taip pat turi nuspręsti, ar sveikatos 
tarpininkų vaidmuo ar parengimas turėtų būti reguliuojamas, ar turėtų būti kokia nors 
savireguliacija.

Papildomi mokėjimai. Taip pat gali būti, kad kai kuriose šalyse vykti į užsienį bus galima, 
tik jei pacientas bus pasirengęs prisidėti prie savo šalies mokamos sumos. Tai iš esmės nėra 
blogai. Tai nesiskiria nuo to, kai pacientai moka už geresnę lovą vietos ligoninėje ar kai tėvai 
moka už papildomą savo vaikų mokymą mokykloje. Bet turi būti galimybė rinktis. Pacientas 
neturėtų būti spaudžiamas mokėti daugiau ir jokia ligoninė neturėtų imti iš užsieniečių 
daugiau pinigų, nei už tą patį gydymą ima iš savo šalies pacientų.
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Skaičiai. Tikimasi, kad nebus daug pacientų, norinčių tuo pasinaudoti. Daugelis žmonių 
renkasi gydytis arčiau savo namų, kur juos gali lankyti draugai ir šeima. Jei reikia, jie mieliau 
rinksis važiuoti kur nors į kitą vietą savo šalyje, jau vien dėl kalbos. Bet jei jie pasirinks 
užsienį, jie pirmiausia turbūt rinksis reguliuojamą tvarką, kuri jau nustatyta dvišalių ir trišalių 
valstybių narių, regionų ar miestų susitarimų. Tačiau jei jie nori daugiau lankstumo, galbūt dėl 
to, kad jų šeima ar draugai gyvena kitoje ES dalyje, kur jie galėtų sveikti po gydymo, arba 
galbūt dėl to, kad jie girdėjo apie labai gerą ligoninės ar kito sveikatos priežiūros teikėjo 
komandą, jie gali rinktis tarptautinės sveikatos priežiūros galimybę.

Žinoma, jei valstybė narė nori, kad jos piliečiai nesinaudotų tokia nauja galimybe ir taip būtų 
išvengta susijusio lėšų nutekėjimo, ji derins savo sveikatos priežiūros standartus ir trumpins 
laukimo laiką, kad niekam nereikėtų niekur važiuoti. Jei ji pritrauks pacientų iš užsienio, 
galbūt dėl savo teikiamos sveikatos priežiūros ar pigesnio gydymo, ji pritrauks išteklių į savo 
šalį, o tie ištekliai gali patekti į sveikatos priežiūros sistemą ir tai būtų naudinga visiems 
pacientams. Po penkerių metų mes turėtume peržiūrėti, kiek pacientų išvyksta ir atvyksta, kad 
įvertintume poveikį ir poreikį švelninti arba griežtinti politiką.

Informacija. Informacija bus labai svarbi ir iš kiekvienos valstybės narės bus tikimasi, kad ji 
sukurs informacijos centrus (nacionalinius kontaktinius punktus), kuriuose pacientas ir jo (jos) 
medicininiai patarėjai galėtų sužinoti apie galimybes, ar taikomi tinkamumo kriterijai, kokie 
procesai būtini, kokios yra skundų ir apeliacijų procedūros ir kokios pagalbos galima tikėtis 
dėl kelionės išlaidų. Šiomis aplinkybėmis taip pat svarbūs sveikatos priežiūros standartai. 
Akivaizdu, jei valstybė narė suteikia leidimą, atvirai ar netiesiogiai priimdama ETT 
sprendimus, savo piliečiams vykti gydytis į užsienį, ji turi pareigą pasirūpinti savo pacientais. 
Ji, žinoma, nori, kad paciento saugumo užtikrinimas būtų abipusis. Dėl blogos sveikatos 
priežiūros kokybės gali kilti pavojus paciento saugumui. Valstybės narės atsako už savo 
teikiamą sveikatos priežiūrą ir niekas nesiūlo, kad Europos Sąjunga turėtų nustatyti jos 
standartus. Tačiau valstybė narė, kurioje gydoma, gali ir turėtų užtikrinti, kad apie tokius 
standartus būtų kalbama viešai. Paciento valstybės narės pareiga – užtikrinti, kad jos piliečiai 
turėtų galimybę gauti informacijos, kad pacientai ir jų medicininiai patarėjai galėtų žinoti, 
kokių standartų tikėtis, jei pasirinktų vykti į kitą šalį. Nei daugiau, nei mažiau.

Receptai. Dar vienas pasiūlyme iškeltas klausimas – abipusis receptų pripažinimas. 
Akivaizdu, kad pageidautina, jog savos šalies vaistinės pripažintų kitos šalies gydytojo 
išrašytus receptus ir vykdytų juos. Tam reikia prieigos prie medicinos specialistų, kurie yra 
kvalifikuoti ir turi leidimą išrašyti receptus, registro. Tačiau problema yra didesnė. Plačiai 
pripažįstama, kad pati valstybė narė nusprendžia, kurie vaistai parduodami pagal receptą. 
Todėl, jei pacientas vyksta į užsienį ir jam skiriamas vaistų, kurių nėra jo šalyje, kursas, tas 
pacientas arba turi vartoti tai, kas yra prieinama, arba grįžti į šalį, kurioje gydėsi, arba 
rizikuoti ir pirkti vaistus internetu. Atrodytų pageidautina, kad valstybės narės turėtų, kaip dalį 
papildomo receptinių vaistų sąrašo, priimti išrašytus vaistus, kurie yra gydymo tarptautinės 
sveikatos priežiūros kontekste dalis. Tai valstybių narių reikalas, tačiau ateityje tai gali būti 
iššūkis ETT, jei nebus sprendžiamas protingai ir jautriai.

Prasmė ir tikslumas. Ir trumpai – apie ką šis pranešimas: prasmė ir tikslumas; naujos 
galimybės pacientams; sritis, kurioje Europos Sąjunga gali teigti esanti naudinga piliečiams; 
aiškumas ir teisinis apibrėžtumas; ne klausimo dėl nevienodos sveikatos priežiūros visoje 
Europoje ar valstybėse narėse sprendimas – šis klausimas turėtų būti nukreiptas atitinkamų 
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valstybių narių ministerijoms – bet lygios ir vienodos galimybės; lankstumas ir mažiau 
biurokratijos; noras nagrinėti „o kaip mums?“, bet ne „kodėl gi mums ne?“ klausimus. Vienas 
dalykas jau aiškus: vis daugiau mūsų piliečių jau žino apie šios politinės galimybės 
neišvengiamumą. Galbūt galiausiai jie ja nepasinaudos, bet jie nori, kad ji būtų. Iššūkis mums 
visiems visose trijose institucijose – kuo greičiau tai sukurti.
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