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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uveljavljanju pravic pacientov 
na področju čezmejnega zdravstvenega varstva
(KOM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0414),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6–0257/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, 
Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, 
Odbora za pravne zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog Direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Evropski parlament je 9. junija 2005 s 
554 glasovi za in 12 proti sprejel 
resolucijo o mobilnosti pacientov in 
razvoju zdravstvenega varstva v Evropski 
uniji1, v kateri poziva k pravni varnosti in 
jasnosti o pravicah in postopkih za 
paciente, zdravstvene delavce in države 
članice.
1    UL E 124, 25.5.2006, str. 543.

Or. en
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Predlog spremembe 2

Predlog Direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zdravstveni sistemi Skupnosti so 
osrednji sestavni del visoke ravni socialne 
zaščite v Evropi ter prispevajo k socialni 
koheziji in socialni pravičnosti, pa tudi k 
trajnostnemu razvoju. Prav tako so del 
širšega okvira storitev splošnega interesa.

(4) Zdravstveni sistemi Skupnosti so 
osrednji sestavni del visoke ravni socialne 
zaščite v Evropi ter prispevajo k socialni 
koheziji in socialni pravičnosti, pa tudi k 
trajnostnemu razvoju.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog Direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Sodišče je že obravnavalo nekatera 
vprašanja v zvezi s čezmejnim 
zdravstvenim varstvom, zlasti glede 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v državi članici, razen tisti, v kateri ima 
prejemnik oskrbe stalno prebivališče. 
Zdravstveno varstvo je bilo izključeno iz 
področja uporabe Direktive 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o storitvah na notranjem 
trgu, zato je pomembno ta vprašanja 
obravnavati v okviru posebnega pravnega 
instrumenta Skupnosti, da se doseže 
splošnejša in učinkovitejša uporaba načel, 
ki jih je Sodišče določilo na podlagi 
posameznih primerov.

(6) Sodišče je že obravnavalo nekatera 
vprašanja v zvezi s čezmejnim 
zdravstvenim varstvom, zlasti glede 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v državi članici, razen tisti, v kateri ima 
prejemnik oskrbe stalno prebivališče. Ta 
vprašanja je treba obravnavati v okviru 
posebnega pravnega instrumenta 
Skupnosti, da se doseže splošnejša in 
učinkovitejša uporaba načel, ki jih je 
Sodišče določilo na podlagi posameznih 
primerov.

Or. en
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Predlog spremembe 4

Predlog Direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

uporaba zdravstvenega varstva v tujini (tj. 
pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

uporaba zdravstvenega varstva v tujini (tj. 
pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na 
primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;

čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na 
primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve.

trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici)
začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog Direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kot so države članice navedle v 
sklepih Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, obstaja sklop operativnih načel, ki so 
skupna zdravstvenim sistemom po vsej 

(11) Kot so države članice navedle v 
sklepih Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, obstaja sklop operativnih načel, ki so 
skupna zdravstvenim sistemom po vsej 
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Skupnosti. Ta operativna načela 
vključujejo kakovost, varnost, oskrbo, ki 
temelji na dokazih in etiki, vključevanje 
pacientov, pravna sredstva, temeljno 
pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov ter zaupnost. Pacienti, strokovni 
delavci in organi, pristojni za zdravstvene 
sisteme, se morajo zanašati na to, da se 
bodo po vsej Skupnosti upoštevala ta 
skupna načela in zagotovile strukture za 
njihovo izvajanje. Zato je primerno 
določiti, da so organi države članice, na 
ozemlju katere se zdravstveno varstvo 
izvaja, pristojni za zagotavljaje skladnosti z 
navedenimi operativnimi načeli. To je 
nujno za zagotavljanje zaupanja pacientov 
v čezmejno zdravstveno varstvo, ki pa je 
nujno za doseganje mobilnosti pacientov in 
prostega pretoka izvajanja zdravstvenega 
varstva na notranjem trgu in visoke ravni 
varovanja zdravja. 

Skupnosti. Ta operativna načela 
vključujejo kakovost, varnost, oskrbo, ki 
temelji na dokazih in etiki, vključevanje 
pacientov, pravna sredstva, temeljno 
pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov ter zaupnost. Pacienti, strokovni 
delavci in organi, pristojni za zdravstvene 
sisteme, se morajo zanašati na to, da se 
bodo po vsej Skupnosti upoštevala ta 
skupna načela in zagotovile strukture za 
njihovo izvajanje. Zato je primerno 
določiti, da so organi države članice, na 
ozemlju katere se zdravstveno varstvo 
izvaja, pristojni za zagotavljaje skladnosti z 
navedenimi operativnimi načeli. To je 
nujno za zagotavljanje zaupanja pacientov 
v čezmejno zdravstveno varstvo, ki pa je 
nujno za doseganje mobilnosti pacientov in 
visoke ravni varovanja zdravja.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog Direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 

(12) Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 
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kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 
ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka znotraj notranjega trga, 
nediskriminacije glede, med drugim, na 
nacionalno pripadnosti (ali v primeru 
pravnih oseb glede na državo članico, v 
kateri imajo svoj sedež), nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje.

kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 
ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi socialne varnosti v 
njihovi državi članici. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka posameznikov znotraj notranjega 
trga, nediskriminacije glede, med drugim, 
na nacionalno pripadnosti, nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog Direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Raziskave kažejo, da škoda pri 
zdravstvenem varstvu nastane v 10 % 
primerov. Za zagotavljanje jasnih skupnih 
obveznosti za ravnanje v primeru škode pri 
zdravstvenem varstvu je zato bistveno 
odpraviti pomanjkanje zaupanja v 
navedene mehanizme, ki ovira čezmejno 
zdravstveno varstvo. Kritje škode in 
odškodnine v okviru sistema države, v 

(15) Raziskave kažejo, da škoda pri 
zdravstvenem varstvu nastane v 10 % 
primerov. Za zagotavljanje jasnih skupnih 
obveznosti za ravnanje v primeru 
domnevne škode pri zdravstvenem varstvu 
je zato nujno treba odpraviti pomanjkanje 
zaupanja v navedene mehanizme, ki ovira 
čezmejno zdravstveno varstvo. Kritje 
škode in odškodnine v okviru sistema 
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kateri se zdravljenje izvaja, ne sme 
posegati v možnost države članice, da v 
obseg kritja v okviru svojega nacionalnega 
sistema vključi paciente iz te države, ki 
iščejo zdravstveno varstvo v tujini, kadar je 
to za pacienta ustrezneje, zlasti za paciente, 
za katere je zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici nujno.

države, v kateri se zdravljenje izvaja, ne 
sme posegati v možnost države članice, da 
v obseg kritja v okviru svojega 
nacionalnega sistema vključi paciente iz te 
države, ki iščejo zdravstveno varstvo v 
tujini, kadar je to za pacienta ustrezneje, 
zlasti za paciente, za katere je zdravstveno 
varstvo v drugi državi članici nujno.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog Direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključuje pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z osebami, 
ki potrebujejo zdravljenje, da navedeno 
oskrbo poiščejo v drugi državi članici. 
Enako velja za prejemnike zdravstvenega 
varstva, ki iščejo zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici na druge načine, na 
primer prek e-zdravstvenih storitev. 
Zakonodaja Skupnosti sicer ne posega v 
pristojnost držav članic, da organizirajo 
svoje sisteme zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti, vendar morajo države 
članice to pristojnost uveljavljati v skladu 
z zakonodajo Skupnosti, zlasti z 
določbami Pogodbe o pravici opravljanja 
storitev. Navedene določbe državam 
članicam prepovedujejo uvedbo ali 
ohranjanje neutemeljenih omejitev 
uveljavljanja navedene pravice v sektorju 
zdravstvenega varstva.

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe vključujejo pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z osebami, 
ki potrebujejo zdravljenje, da navedeno 
oskrbo poiščejo v drugi državi članici. 
Enako velja za prejemnike zdravstvenega 
varstva, ki iščejo zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici na druge načine, na 
primer prek e-zdravstvenih storitev. 
Zakonodaja Skupnosti ne posega v 
pristojnost držav članic, da organizirajo 
svoje sisteme zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 9

Predlog Direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici v okoliščinah, ki niso 
predvidene za usklajevanje sistemov 
socialne varnosti, uvedenega z Uredbo 
(ES) št. 1408/71, prav tako imajo pravico 
do ugodnosti načela prostega pretoka 
storitev v skladu s Pogodbo in določbami 
te direktive. Pacientom je treba zagotoviti 
prevzem stroškov za navedeno 
zdravstveno varstvo vsaj v višini zneska, 
zagotovljenega za enako ali podobno 
zdravstveno varstvo v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja. 
To v celoti upošteva pristojnost držav 
članic, da določijo obseg zdravstvenega 
zavarovanja, ki je na voljo njihovim 
državljanom, ter preprečuje vsakršen 
bistven učinek na financiranje nacionalnih 
sistemov zdravstvenega varstva. Države 
članice lahko v nacionalnih zakonodajah 
kljub temu določijo povračilo stroškov 
zdravljenja po tarifah, ki veljajo v državi 
članici zdravljenja, če je to za pacienta 
koristneje. To zlasti lahko velja za kakršno 
koli zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

(21) Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici vsaj v višini zneska, 
zagotovljenega za enako ali podobno 
zdravstveno varstvo v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja. 
To v celoti upošteva pristojnost držav 
članic, da določijo obseg zdravstvenega 
zavarovanja, ki je na voljo njihovim 
državljanom, ter preprečuje vsakršen 
bistven učinek na financiranje nacionalnih 
sistemov zdravstvenega varstva. Države 
članice lahko v nacionalnih zakonodajah 
kljub temu določijo povračilo stroškov 
zdravljenja po tarifah, ki veljajo v državi 
članici zdravljenja, če je to za pacienta 
koristneje. To zlasti lahko velja za kakršno 
koli zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

Or. en
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Predlog spremembe 10

Predlog Direktive
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Pacient v nobenem primeru ne sme 
imeti finančnih koristi od zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, zato mora 
biti prevzem stroškov omejen samo na 
dejanske stroške za prejeto zdravstveno 
varstvo.

(24) Pacient v nobenem primeru ne sme 
imeti finančnih koristi od zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, zato mora 
biti prevzem stroškov omejen samo na 
dejanske stroške za prejeto zdravstveno 
varstvo. Države članice se lahko odločijo, 
da bodo krile druge, s tem povezane 
stroške, kot je terapevstko zdravljenje, če 
skupni stroški ne presegajo zneska, 
plačanega v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog Direktive
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Kadar pacient prejema storitev 
zdravstvenega varstva v državi članici, ki 
ni država njegovega zavarovanja, je za 
pacienta pomembno, da ve vnaprej, katera 
pravila se uporabljajo. Enako jasna pravila 
so potrebna, kadar izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva začasno odidejo v 
drugo državo članico, da bi tam izvajali 
zdravstvene storitve, ali kadar se storitev 
zdravstvenega varstva izvaja čez mejo. V 
navedenih primerih so pravila, ki se 
uporabljajo za zdravstveno varstvo, tista 
pravila, ki so določena v zakonodaji države 
članice zdravljenja v skladu s splošnimi 
načeli iz člena 5, glede na to, da so v 
skladu s členom 152(5) Pogodbe za 
organizacijo in izvajanje zdravstvenih 
storitev in zdravniške oskrbe odgovorne 

(35) Kadar pacient prejema storitev 
zdravstvenega varstva v državi članici, ki 
ni država njegovega zavarovanja, je za 
pacienta pomembno, da ve vnaprej, katera 
pravila se uporabljajo. Enako jasna pravila 
so potrebna, kadar se storitev 
zdravstvenega varstva izvaja čez mejo, na 
primer telemedicina. V navedenih 
primerih so pravila, ki se uporabljajo za 
zdravstveno varstvo, tista pravila, ki so 
določena v zakonodaji države članice 
zdravljenja v skladu s splošnimi načeli iz 
člena 5, glede na to, da so v skladu s 
členom 152(5) Pogodbe za organizacijo in 
izvajanje zdravstvenih storitev in 
zdravniške oskrbe odgovorne države 
članice. To bo pacientu pomagalo sprejeti 
utemeljeno odločitev ter preprečilo 
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države članice. To bo pacientu pomagalo 
sprejeti utemeljeno odločitev ter preprečilo 
napačno razumevanje in nesporazume. 
Prav tako bo privedlo do visoke ravni 
zaupanja med pacienti in izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva.

napačno razumevanje in nesporazume. 
Prav tako bo privedlo do visoke ravni 
zaupanja med pacienti in izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog Direktive
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Realizacija možnosti notranjega trga 
za čezmejno zdravstveno varstvo zahteva 
sodelovanje med izvajalci, kupci in 
urejevalci iz različnih držav članic na 
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, da 
se zagotovi varna, visoko kakovostna in 
učinkovita čezmejna oskrba. To zlasti velja 
za sodelovanje na obmejnih območjih, na 
katerih je čezmejno izvajanje storitev
morda najučinkovitejši način organiziranja 
zdravstvenih storitev za lokalne prebivalce, 
vendar doseganje trajnostnega čezmejnega 
izvajanja storitev zahteva sodelovanje med 
zdravstvenimi sistemi različnih držav 
članic. Takšno sodelovanje lahko zajema 
skupno načrtovanje, vzajemno priznavanje 
ali prilagajanje postopkov ali standardov, 
medobratovalnost posameznih nacionalnih 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, praktične mehanizme za 
zagotavljanje stalnosti oskrbe ali praktično 
olajševanje čezmejnega izvajanja 
zdravstvenega varstva s strani zdravstvenih 
delavcev na začasni ali priložnostni ravni. 
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij določa, da svoboda 
izvajanja začasnih ali priložnostnih storitev 
v drugi državi članici, vključno s storitvami 
zdravstvenih delavcev, v skladu s 
posebnimi določbami zakonodaje 

(37) Realizacija možnosti čezmejnega 
zdravstvenega varstva zahteva sodelovanje 
med izvajalci, kupci in urejevalci iz 
različnih držav članic na nacionalni, 
regionalni ali lokalni ravni, da se zagotovi 
varna, visoko kakovostna in učinkovita 
čezmejna oskrba. To zlasti velja za 
sodelovanje na obmejnih območjih, na 
katerih je izvajanje zdravstvenega varstva
morda najučinkovitejši način organiziranja 
zdravstvenega varstva za lokalne 
prebivalce, vendar doseganje trajnostnega 
čezmejnega izvajanja zdravstvenega 
varstva zahteva sodelovanje med 
zdravstvenimi sistemi različnih držav 
članic. Takšno sodelovanje lahko zajema 
skupno načrtovanje, vzajemno priznavanje 
ali prilagajanje postopkov ali standardov, 
medobratovalnost posameznih nacionalnih 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije, praktične mehanizme za 
zagotavljanje stalnosti oskrbe ali praktično 
olajševanje čezmejnega izvajanja 
zdravstvenega varstva s strani zdravstvenih 
delavcev na začasni ali priložnostni ravni. 
Direktiva 2005/36/ES o priznavanju 
poklicnih kvalifikacij določa, da svoboda 
izvajanja začasnih ali priložnostnih storitev 
v drugi državi članici, vključno s storitvami 
zdravstvenih delavcev, v skladu s 
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Skupnosti ne sme biti omejena iz nobenega 
razloga, povezanega s poklicnimi 
kvalifikacijami. Ta direktiva ne sme 
posegati v navedene določbe Direktive
2005/36/ES.

posebnimi določbami zakonodaje 
Skupnosti ne sme biti omejena iz nobenega 
razloga, povezanega s poklicnimi 
kvalifikacijami. Ta direktiva ne sme 
posegati v navedene določbe Direktive 
2005/36/ES.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog Direktive
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Kadar so medicinski izdelki odobreni 
znotraj pacientove države članice v skladu 
z Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini ter so 
predpisani v drugi državi članici za 
posameznega, po imenu navedenega 
pacienta, mora biti za takšne zdravniške 
recepte načeloma možno, da so priznani in 
da uporabljajo v pacientovi državi članici. 
Odstranitev regulativnih in upravnih ovir 
za priznavanje zdravniških receptov ne 
posega v potrebo po ustreznem soglasju 
pacientovega lečečega zdravnika ali 
farmacevta v vsakem posameznem 
primeru, če je to upravičeno z zaščito 
zdravja ljudi in je nujno in sorazmerno za 
dosego navedenega cilja. Takšno 
priznavanje zdravniških receptov prav tako 
ne sme posegati v odločitev države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
zvezi z vključitvijo takšnih medicinskih 
izdelkov v storitve, ki jih krije sistem 
socialne varnosti, v katerega je vključen 
pacient. Izvajanje načela priznavanja bo 
olajšalo sprejetje ukrepov, potrebnih za 
zaščito varnosti pacienta ter odpravo 
napačne uporabe ali zamenjave 
medicinskih izdelkov.

(39) Kadar so medicinski izdelki odobreni 
znotraj pacientove države članice v skladu 
z Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini ter so 
predpisani v drugi državi članici za 
posameznega, po imenu navedenega 
pacienta, mora biti za takšne zdravniške 
recepte načeloma možno, da so priznani in 
da uporabljajo v pacientovi državi članici. 
Odstranitev regulativnih in upravnih ovir 
za priznavanje zdravniških receptov ne 
posega v potrebo po ustreznem soglasju 
pacientovega lečečega zdravnika ali 
farmacevta v vsakem posameznem 
primeru, če je to upravičeno z zaščito 
zdravja ljudi in je nujno in sorazmerno za 
dosego navedenega cilja. Takšno 
priznavanje zdravniških receptov prav tako 
ne sme posegati v odločitev države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
zvezi z vključitvijo takšnih medicinskih 
izdelkov v storitve, ki jih krije sistem 
socialne varnosti, v katerega je vključen 
pacient. Izvajanje načela priznavanja bo 
olajšalo sprejetje ukrepov, potrebnih za 
zaščito varnosti pacienta ter odpravo 
napačne uporabe ali zamenjave 
medicinskih izdelkov. Kadar se v državi 
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članici zdravljenja izda recept za zdravila, 
ki običajno niso na voljo na recept v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, se slednja odloči, ali zdravilo 
izjemoma odobri ali zagotovi alternativno 
zdravilo, za katerega meni, da ima 
podoben učinek.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog Direktive
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica zdravljenja je pristojna 
za organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva. V okviru tega in ob upoštevanju 
načel univerzalnosti, dostopa do oskrbe 
dobre kakovosti, enakosti in solidarnosti, 
opredelijo jasne standarde kakovosti in 
varnosti za zdravstveno varstvo na 
njihovem ozemlju ter zagotovijo:

1. Država članica zdravljenja je pristojna 
za organizacijo in izvajanje zdravstvenega 
varstva. V okviru tega in ob upoštevanju 
načel univerzalnosti, dostopa do oskrbe 
dobre kakovosti, enakosti in solidarnosti, 
opredelijo jasne standarde kakovosti in 
varnosti za zdravstveno varstvo na 
njihovem ozemlju ter zagotovijo:

(a) da so uvedeni mehanizmi za 
zagotovitev, da so izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva zmožni izpolniti 
takšne standarde, ob upoštevanju 
mednarodne medicine in splošno priznane 
dobre zdravniške prakse;

(a) Kadar se zdravstveno varstvo izvaja v 
državi članici, ki ni država, v kateri je 
pacient zavarovan, ali v državi članici, ki 
ni država, v kateri ima izvajalec storitev 
zdravstvenega varstva stalno prebivališče, 
je registriran ali ustanovljen, se takšno 
zdravstveno varstvo zagotovi v okviru 
zakonodaje države članice zdravljenja.

(b) da se uporaba takšnih standardov s 
strani izvajalcev storitev zdravstvenega 
varstva v praksi redno spremlja in da se 
sprejmejo korektivni ukrepi, kadar niso 
izpolnjeni ustrezni standardi, ob 
upoštevanju napredka na področju 
medicine in zdravstvene tehnologije;

(b) zdravstveno varstvo iz odstavka 1(a) se 
zagotovi v skladu s standardi in 
smernicami o kakovosti in varnosti, ki jih 
določi država članica zdravljenja, da:

(i) imajo lahko pacienti in izvajalci 
storitev zdravstvenega varstva iz drugih 
držav na voljo informacije o teh 
standardih in smernicah, vključno z 
določbami o nadzoru, med drugim z 
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elektronskimi sredstvi;
(c) da izvajalci storitev zdravstvenega 
varstva zagotovijo vse pomembne 
informacije, tako da lahko pacienti 
sprejemajo utemeljene odločitve, zlasti
informacije o razpoložljivosti, cenah in 
rezultatih zagotovljenega zdravstvenega 
varstva ter podatke o njihovem 
zavarovanju ali drugih oblikah osebne ali 
kolektivne zaščite v zvezi s poklicno 
odgovornostjo;

(ii) da imajo pacienti in izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva iz drugih držav na 
voljo informacije o razpoložljivosti, cenah 
in rezultatih zagotovljenega zdravstvenega 
varstva ter podatke o zavarovanju 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
ali drugih oblikah osebne ali kolektivne 
zaščite v zvezi s poklicno odgovornostjo;

(d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo in da so jim zagotovljena pravna 
sredstva in odškodnina, kadar utrpijo 
škodo, nastalo pri zdravstvenem varstvu;

(d) da imajo pacienti možnost vložiti 
pritožbo, kadar utrpijo škodo, nastalo pri 
zdravstvenem varstvu, in da so jim 
zagotovljena pravna sredstva in pravica do 
odškodnine;

(e) da so za zdravljenje na njihovem 
ozemlju vzpostavljeni sistemi zavarovanja 
poklicne odgovornosti ali jamstva ali 
podobne ureditve, ki je enakovredna ali v 
bistvu primerljiva glede na njen namen ter 
ustreza naravi in obsegu tveganja;

(e) da so za zdravljenje na njihovem 
ozemlju vzpostavljeni sistemi zavarovanja 
poklicne odgovornosti ali jamstva ali 
podobne ureditve, ki je enakovredna ali v 
bistvu primerljiva glede na njen namen ter 
ustreza naravi in obsegu tveganja;

(f) da je temeljna pravica do zasebnosti pri 
obdelavi osebnih podatkov zaščitena v 
skladu z nacionalnimi ukrepi o izvajanju 
določb Skupnosti o varstvu osebnih 
podatkov, zlasti direktiv 95/46/ES in 
2002/58/ES;

(f) da je temeljna pravica do zasebnosti pri 
obdelavi osebnih podatkov zaščitena v 
skladu z nacionalnimi ukrepi o izvajanju 
določb Skupnosti o varstvu osebnih 
podatkov, zlasti direktiv 95/46/ES in 
2002/58/ES;

(g) pacientom iz drugih držav članic je 
zagotovljeno enako zdravljenje kot 
državljanom države članice zdravljenja, 
vključno z zaščito pred diskriminacijo, 
zagotovljeno v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in veljavno zakonodajo države 
članice zdravljenja.

(g) pacientom iz drugih držav članic je 
zagotovljeno enako zdravljenje kot 
državljanom države članice zdravljenja, 
vključno z zaščito pred diskriminacijo, 
zagotovljeno v skladu z zakonodajo 
Skupnosti in veljavno zakonodajo države 
članice zdravljenja.

(ga) do imajo pacienti, ki se zdravijo, 
pravico do zdravstvenega kartona v pisni 
ali elektronski obliki in posvetovanja z 
zdravnikom za nadaljevanje zdravljenja;

Or. en
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Obrazložitev

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. 

Predlog spremembe 15

Predlog Direktive
Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V kolikor je treba olajšati izvajanje 
čezmejnega zdravstvenega varstva in ob 
obravnavanju visoke ravni varovanja 
zdravja kot osnove Komisija v sodelovanju 
z državami članicami oblikuje smernice, da 
olajša izvajanje iz odstavka 1.

3. V kolikor je treba olajšati izvajanje 
čezmejnega zdravstvenega varstva in ob 
obravnavanju visoke ravni varovanja 
zdravja kot osnove lahko Komisija v 
sodelovanju z državami članicami oblikuje 
smernice, da olajša izvajanje iz odstavka 1.

Or. en

Obrazložitev

Vprašanje določanja standardov kakovosti in varnosti bi bilo treba preprosto obravnavati kot 
vprašanje zakonodaje, ki se uporablja, tako bo predlog bolj v skladu z načeli subsidiarnosti in 
sorazmernosti ter spoštovanjem pristojnosti države članice na področju zdravstvenega 
varstva. Države članice bi morale pacientom in zdravstvenim delavcem nuditi informacije o 
njihovih standardih in smernicah o kakovosti in varnosti.

Adlib Express Watermark



PE415.355v01-00 18/34 PR\753961SL.doc

SL

Predlog spremembe 16

Predlog Direktive
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo ali poiskati 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
ne prepreči prejemanje zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, v kateri je 
zadevno zdravljenje med ugodnostmi, 
zagotovljenimi z zakonodajo države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in do katerih je zavarovana 
oseba upravičena. Država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zavarovani osebi povrne stroške, ki bi bili 
plačani iz obveznega sistema socialne 
varnosti za enako ali podobno zdravstveno 
varstvo na njenem ozemlju. V vsakem 
primeru država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja določi, katere 
storitve zdravstvenega varstva so plačane 
ne glede na kraj izvajanja.

1. V skladu z določbami te direktive, zlasti 
členov 7, 8 in 9, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da se zavarovani osebi, ki potuje 
v drugo državo članico z namenom 
prejemati zdravstveno varstvo ali poiskati 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
ne prepreči prejemanja zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici, v kateri je 
zadevno zdravljenje med ugodnostmi, 
zagotovljenimi z zakonodajo države 
članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja in do katerih je zavarovana 
oseba upravičena. Država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
državi članici zdravljenja ali zavarovani 
osebi povrne stroške, ki bi bili plačani iz 
obveznega sistema socialne varnosti za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo na 
njenem ozemlju. Če je določeno obliko 
bolezni ali poškodbe mogoče zdraviti na 
več načinov, ima pacient pravico do 
povračila stroškov za vse oblike 
zdravljenja, ki jih ustrezno dokazuje in 
priznava mednarodna medicina, četudi 
niso na voljo v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja. V vsakem 
primeru država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja določi, katere 
storitve zdravstvenega varstva so plačane 
ne glede na kraj izvajanja.

Or. en

Obrazložitev

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 
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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. 

Predlog spremembe 17

Predlog Direktive
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Stroške za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici povrne država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
skladu z določbami te direktive do višine 
stroškov, ki bi bili prevzeti za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo.

2. Stroške za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici povrne država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
skladu z določbami te direktive do višine 
stroškov, ki bi bili prevzeti za enako ali 
podobno zdravstveno varstvo v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja, ne da bi bili preseženi 
dejanski stroški za prejeto zdravstveno 
varstvo. Države članice se lahko odločijo, 
da bodo krile druge, s tem povezane 
stroške, kot je terapevtsko zdravljenje, če 
skupni stroški ne presegajo zneska, 
plačanega v državi članici pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

                                               
1 Case C-157/99, Smits/Peerbooms, p 87-88.
2 Ibid, p 94.
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Predlog spremembe 18

Predlog Direktive
Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Bolnišnična in specializirana oskrba Bolnišnična oskrba

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta 
vsaj za eno noč;

(a) visoko specializirana storitev 
zdravstvenega varstva, ki zahteva uporabo 
zelo drage medicinske infrastrukture ali 
medicinske opreme; ali

(b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na:

(b) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zajema zdravljenje, ki predstavlja posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce.

zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme,
zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce. 

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

črtano

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo ali ne ovira prostega 
pretoka oseb.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog Direktive
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Država članica javnosti omogoči dostop 
do vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 3.

5. Država članica javnosti omogoči dostop 
do vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 3, vključno s 
prizivnimi postopki v primeru neodobritve.
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Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog Direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice lahko pacientom 
ponudijo prostovoljni sistem predhodne 
odobritve, kjer pacient ob odobritvi prejme 
vavčer z maksimalnim zneskom za 
povračilo stroškov. Vavčer lahko 
predložijo bolnišnici, kjer se zdravljenje 
izvaja, država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja pa nato 
neposredno povrne stroške zdravljenja.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog Direktive
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Komisija dve leti po začetku 
veljavnosti te direktive izvede študijo 
izvedljivosti za vzpostavitev klirinške hiše, 
da olajša čezmejno povračilo stroškov v 
skladu s to direktivo in poenostavi sistem 
zdravstvenega varstva in območja valute, 
o tem obvesti Parlament in Svet ter po 
potrebi predstavi zakonodajni predlog.

Or. en
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Predlog spremembe 25

Predlog Direktive
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo lahko dostopnih mehanizmov, ki 
pacientu na zahtevo, tudi prek 
elektronskih medijev, takoj zagotovijo 
informacije o prejemanju zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici ter določila in 
pogoje, ki se uporabljajo, vključno z 
informacijami o pravicah pacientov, 
postopkih za uveljavljanje navedenih 
pravic in sistemih za pritožbe in pravna 
sredstva, če so pacientu takšne pravice 
odvzete, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog Direktive
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije iz odstavka 1 so dostopne 
na enostaven način, vključno prek 
elektronskih medijev, ter vključujejo 
informacije o pacientovih pravicah, 
postopkih za uveljavljanje navedenih 
pravic in sistemih za pritožbe in pravna 
sredstva, če so pacientu takšne pravice 
odvzete.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog Direktive
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da imajo 
zdravstveni delavci, ki svetujejo 
pacientom, na voljo varen sistem dostopa 
do informacij. Te informacije vključujejo 
podatke o registriranih zdravstvenih 
delavcih v državi članici zdravljenja in 
morebitne disciplinske postopke proti 
njim. Države članice se o tovrstnih 
disciplinskih postopkih in nadaljnjih
ugotovitvah takoj proaktivno obveščajo 
med seboj.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog Direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom, jamstvih kakovosti in varnosti, 
varstvu osebnih podatkov, postopkih za 
pritožbe in pravnih sredstvih, ki so na voljo 
za zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici, ter o določilih in pogojih;

(a) pacientom zagotavlja in posreduje 
informacije, zlasti informacije o njihovih 
pravicah v zvezi s čezmejnim zdravstvenim 
varstvom in informacije o kakovosti in 
varnosti, varstvu osebnih podatkov, 
postopkih za pritožbe in pravnih sredstvih, 
ki so na voljo za zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici, ter o določilih in 
pogojih;

Or. en
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Predlog spremembe 29

Predlog Direktive
Člen 12 – odstavek 2 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) pacientom omogoča lažji dostop do 
evropske mreže pacientov;

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog Direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ukrepe za zagotavljanje, da so 
medicinski izdelki, predpisani v eni in dani 
pacientu v drugi državi članici, pravilno 
identificirani ter da so informacije za 
paciente v zvezi z izdelkom razumljive;

(b) ukrepe za zagotavljanje, da so 
medicinski izdelki, predpisani v eni in dani 
pacientu v drugi državi članici, pravilno 
identificirani ter da so informacije za 
paciente v zvezi z izdelkom razumljive in 
med drugim jasne glede različnih imen, ki 
se uporabljajo za isto zdravilo;

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog Direktive
Člen 14 – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ukrepe, da se ugotovijo ponarejena 
zdravila in prepreči, da bi ta prišla v 
lekarne;

Or. en
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Predlog spremembe 32

Predlog Direktive
Člen 14 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar se v državi članici zdravljenja 
izda recept za zdravila, ki običajno niso na 
voljo na recept v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
se slednja odloči, ali zdravilo izjemoma 
odobri ali zagotovi alternativno zdravilo, 
za katerega meni, da ima podoben učinek.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog Direktive
Člen 15 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) seznam posebnih meril in pogojev, ki 
jih morajo izpolnjevati evropske referenčne 
mreže, vključno s pogoji in merili, ki jih 
morajo izpolnjevati izvajalci storitev 
zdravstvenega varstva, ki se želijo 
pridružiti evropskim referenčnim mrežam, 
zlasti za zagotovitev, da evropske 
referenčne mreže:

(a) seznam posebnih meril in pogojev, ki 
jih morajo izpolnjevati evropske referenčne 
mreže, vključno s seznamom redkejših 
bolezni, ki jih je treba kriti, in pogoji in 
merili, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci 
storitev zdravstvenega varstva, ki se želijo 
pridružiti evropskim referenčnim mrežam, 
zlasti za zagotovitev, da evropske 
referenčne mreže:

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog Direktive
Člen 15 – odstavek 3 – točka a – točka ix a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ixa) imajo ustrezen in učinkovit odnos s 
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ponudniki tehnologij. 

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog Direktive
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v skladu s postopkom iz člena 
19(2) sprejme posebne ukrepe, ki so 
potrebni za doseganje medobratovalnosti 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije na področju zdravstvenega 
varstva, ki se uporabljajo, kadar se države 
članice odločijo, da jo bodo uvedle. 
Navedeni ukrepi odražajo razvoj na 
področju zdravstvene tehnologije in 
medicine ter upoštevajo temeljno pravico 
do varstva osebnih podatkov v skladu z 
zakonodajo, ki se uporablja. Zlasti 
opredelijo potrebne standarde in 
terminologijo za medobratovalnost 
zadevnih sistemov informacijske in 
komunikacijske tehnologije, da se zagotovi 
varno, visoko kakovostno in učinkovito 
izvajanje čezmejnih zdravstvenih storitev.

Komisija v skladu s postopkom iz člena 
19(2) sprejme posebne ukrepe, ki so 
potrebni za doseganje medobratovalnosti 
sistemov informacijske in komunikacijske 
tehnologije na področju zdravstvenega 
varstva, ki se uporabljajo, kadar se države 
članice odločijo, da jo bodo uvedle. 
Navedeni ukrepi so v skladu z zakonodajo, 
ki se uporablja za varstvo podatkov v vsaki 
državi članici, in odražajo razvoj na 
področju zdravstvene tehnologije in 
medicine, tudi telemedicine in 
telepsihiatrije, ter upoštevajo temeljno 
pravico do varstva osebnih podatkov. 
Zlasti opredelijo potrebne standarde in 
terminologijo za medobratovalnost 
zadevnih sistemov informacijske in 
komunikacijske tehnologije, da se zagotovi 
varno, visoko kakovostno in učinkovito 
izvajanje čezmejnih zdravstvenih storitev.

Or. en

Predlog spremembe 36

Predlog Direktive
Člen 17 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sodelovanje pri upravljanju nove 
zdravstvene tehnologije

Sodelovanje pri upravljanju zdravstvene 
tehnologije
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Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog Direktive
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice spodbujajo razvoj in 
delovanje mreže, ki povezuje nacionalne 
organe ali telesa, pristojne za ocenjevanje 
zdravstvene tehnologije.

1. Države članice spodbujajo razvoj in 
delovanje mreže, ki povezuje nacionalne 
organe ali telesa, pristojne za ocenjevanje 
zdravstvene tehnologije. Države članice 
vzpostavijo sistem, ki temelji na načelih 
dobrega upravljanja, vključno s 
preglednostjo, objektivnostjo, poštenimi 
postopki in polnim sodelovanjem 
zainteresiranih strani vseh skupin, tudi 
zdravstvenih delavcev, pacientov, 
znanstvenikov in industrije, za delovanje 
mreže.

Or. en

Predlog spremembe 38

Predlog Direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) poiskati trajne načine, kako 
uravnovesiti cilje dostopa do zdravil, 
nagrajevanja inovacij in upravljanja 
proračunov za zdravstvene storitve.

Or. en
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Predlog spremembe 39

Predlog Direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
19(2) sprejme potrebne ukrepe za 
vzpostavitev in upravljanje te mreže ter 
opredelitev narave in vrste informacij za 
izmenjavo.

4. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
19(2) sprejme potrebne ukrepe za 
vzpostavitev, upravljanje in pregledno 
delovanje te mreže.

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog Direktive
Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija dovoli sodelovanje v mreži le 
organom, ki izpolnjujejo načela dobrega 
upravljanja, kot je določeno v odstavku 1.

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog Direktive
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija v petih letih po datumu iz člena 
22(1) pripravi poročilo o izvajanju te 
direktive ter ga predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Komisija v petih letih po datumu iz člena 
22(1) pripravi poročilo o izvajanju te 
direktive, skupaj s statistiko o odtekanju 
in pritekanju virov pacientov, ki izhajajo 
iz te direktive, ter ga predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

“Jamais poete n’a interpreté la nature aussi librement qu’un juriste la realité”  Jean Giraudoux
  (Še noben pesnik ni narave interpretiral tako svobodno kot pravnik resnico.)

Razsodnost in rahločutnost

Pravniki ali politiki.  Zadnjih deset let, odkar je leta 1998 Sodišče Evropskih skupnosti 
izdalo sodbi v primerih Kohll in Dekker, so politiko, ki zadeva mobilnost pacientov, krojili 
evropski pravniki, ker se evropski politiki niso ukvarjali z njo. Če ne bomo storili ničesar, bo 
Sodišče tudi v prihodnje pravice s področja mobilnosti pacientov interpretiralo na podlagi 
pogodb. Jasnost, za katero nismo uspeli poskrbeti politiki, bosta zagotovili pogodbi. Če se 
zadovoljimo s tem, da oblikovanje politike prepustimo pravnikom, nam ni treba storiti 
ničesar. Razen, seveda, plačati nastale nepredvidljive račune. Če pa verjamemo, da je delo nas 
izvoljenih politikov poskrbeti za gotovost v pravu in politiki, potem moramo to storiti 
nemudoma. Zamisel o mobilnosti pacientov je kot možnost našim volivcem všeč, vendar 
želijo in pričakujejo, da se bo ustrezno vodila, prav tako želijo in pričakujejo dobre smernice 
za politiko in postopke.

Pozdravljamo dolgo pričakovani predlog Komisije, ki je sledil poročilu Parlamenta o 
mobilnosti pacientov iz leta 2005 (A6-0129/2005), sprejetemu z veliko večino, tudi domiselne 
določbe, ki presegajo sodbe Sodišča Evropskih skupnosti, o evropskih referenčnih mrežah za 
redkejše bolezni. Vendar ostaja negotovost na nekaterih področjih, ki jih obravnava in skuša 
pojasniti to poročilo.

Priložnost za paciente.  Popolnoma jasno mora biti, da je to priložnost za paciente.  Predlog 
je osredotočen na paciente, vprašanja o mobilnosti zdravstvenega osebja in zdravstvenih 
storitev bodo prišla na vrsto drugič, tako kot žal nujno potrebni predlog o varnosti pacientov. 
Predlog tudi jasno navaja, da ne spreminja poti socialne varnosti ali kakor koli posega vanje; 
te tudi v prihodnje veljajo, čeprav bi morda bilo treba razjasniti, kdaj se katera od njih 
uporablja. Prav tako bi moralo biti jasno, da ta priložnost za paciente izhaja iz njihovih potreb, 
ne finančnih sredstev, ter temelji na utemeljenih odločitvah, in ne na prisili.

Sodbe Sodišča.  Prav tako je jasno, da ne začenjamo iz nič in da sedaj ni čas za oblikovanje 
teoretičnih predlogov. Pogodbi sta bili za Sodišče Evropskih skupnosti pravna podlaga za 
sodbe in tako je Sodišče oblikovalo osnutek politike. Začel se je proces, ki lahko pacientom 
da večjo moč in okrepi zdravje evropskih državljanov. Prvotno je Sodišče Evropskih 
skupnosti potrdilo, da imajo pacienti v primeru nepotrebnega odlašanja zdravljenja pravico, 
da gredo na zdravljenje v drugo državo članico in da račun poravna zdravstvena blagajna v 
domači državi, če sta izpolnjena dva pogoja: zdravljenje mora biti v domači državi običajno 
razpoložljivo in stroški morajo biti primerljivi.  Sodišče Evropskih skupnosti je z vrsto sodb 
določilo, da se od pacienta ne sme zahtevati, da pridobi predhodno dovoljenje za 
nebolnišnično zdravljenje ali druge zdravstvene koristi, kot so na primer očala ali ortodontske 
storitve. Vendar dopušča možnost za nekakšno predhodno odobritev ali priglasitev, ko gre za 
bolnišnično zdravljenje pacienta, če domača država (država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja) lahko dokaže, da bi brez tega trpelo upravljanje zdravstvenega 
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varstva drugih pacientov. Sodbe se niso osredotočale toliko na postopek odobritve, temveč 
bolj na nerazumno rabo tega postopka za zavračanje pravice do potovanja zaradi zdravljenja 
ali za postavljanje ovir pri izkoriščanju te pravice. Zato smo skušali vzpostaviti sistem 
predhodne odobritve, ki do pacientov ni prezahteven, upravljavcem zdravstvenega varstva pa 
omogoča razumno vnaprejšnje opozorilo o izjemnih stroških.

Potrebe, ne finančna sredstva.  Ko govorimo, da bi politika morala obravnavati paciente s 
potrebami in ne pacientov s finančnimi sredstvi, mora biti jasno, da si ne želimo pacientov, ki 
potujejo z gotovino ali kreditno kartico v rokah, da bi vnaprej plačali pogosto zelo draga 
bolnišnična zdravljenja. Vzpostaviti bi morali neposredni sistem za povračilo stroškov med 
domačo zdravstveno blagajno in bolnišnico, ki sprejme pacienta, bodisi prek osrednje 
klirinške hiše, ki bo reševala čezmejne, medvalutne, medsistemske (Beveridge/Bismarck) 
zaplete, bodisi z dvostranskim sistemom vavčerjev, ki jih bodo pacienti izročili v bolnišnici in 
ki bodo jamstvo za kasnejše plačilo države članice pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Obe možnosti bi odpravili nesoglasja med pacientom in bolnišnico glede plačila, druga 
možnost pa bi tudi poenostavila reševanje vprašanj, kot so menjalni tečaji, med dvema 
državama članicama. Za vzpostavitev klirinške hiše bo najbrž potrebno precej časa, zato 
predlagamo dodaten mehanizem, ki se ga da vzpostaviti hitreje: pacient, ki se odloči za 
postopek predhodne odobritve, veljaven v domači državi, prejme vavčer, ki ga odnese v 
bolnišnico, kjer se bo zdravil, in ki bo zagotavljal plačilo do določenega zneska. S takim 
vavčerjem pacientu ne bi bilo treba osebno plačati zdravljenja, bolnišnica pa bi imela jamstvo, 
da bo zdravljenje plačala pacientova domača država. Brez takega vavčerja pa bodo pacienti 
do vzpostavitve centralne klirinške hiše morali plačevati sami in nato zahtevati povračilo 
stroškov.

Paketi.  Pojavlja se vprašanje, ali sodbe Sodišča Evropskih skupnosti glede stroškov 
pomenijo, da država članica pacientovega zdravstvenega zavarovanja nosi zgolj stroške 
samega zdravljenja.  Paketi zdravljenja, z dodatki kot sta rekonvalescenca ali fizioterapija, se
lahko ponujajo za nižjo skupno ceno od tiste, ki bi jo doma plačali zgolj za zdravljenje. Če 
paketi pacientu prinašajo dodatne zdravstvene koristi, na primer manjšo možnost za ponoven 
pojav bolezni, so gotovo pozitivni in dobrodošli, kadar cena celotnega paketa ne presega 
stroškov, ki bi se plačali za zdravljenje v domači državi. Na tem področju bi morale biti 
države članice kar se da prožne.

Zdravstveni posredniki.  Verjetno je, da se bo povečalo število zdravstvenih posrednikov, 
katerih namen bo pacientom neodvisno svetovati o paketih zdravljenja in nege, podobno kot 
iščejo zavarovalni posredniki v imenu svojih strank najboljše ponudbe, da bi našli tisto, ki 
najbolj ustreza njihovim potrebam. Seveda mora svojo politiko na tem področju določiti vsaka 
država članica sama. Prav tako bo morala nekoč vsaka država članica odločiti tudi, če je 
potrebna regulacija ali samoregulacija vloge oziroma usposabljanja zdravstvenih posrednikov. 

Plačilo razlike.  Verjetno je tudi, da bo v nekaterih državah članicah pacient lahko šel v 
tujino le, če bo pripravljen sam pokriti razliko med zneskom, ki ga plača domača država, in 
končnim zneskom. Načeloma ni s tem nič narobe. Nič drugače ni, kot kadar pacienti plačajo 
za boljšo posteljo v lokalni bolnišnici ali ko starši plačajo za dodatno izobraževanje svojega 
otroka na šoli. Vendar bo to zgolj možnost. Pacienta se ne sme siliti, naj plača več, in 
bolnišnice za isto zdravljenje tujim pacientom ne smejo zaračunavati več kot domačim. 
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Številke.  Pričakovati je, da ne bomo priča velikemu številu pacientov, ki bi se odločali za to 
pot. Večina ljudi se raje zdravi blizu doma, kjer jih lahko obiskujejo prijatelji in družina. Če je 
potrebno, so pripravljeni iti drugam v svoji domači državi, že zaradi jezika. Kadar se bodo 
odločili za tujino, bodo njihova prva izbira najbrž uveljavljeni dvostranski ali tristranski 
organizirani programi med državami članicami, regijami ali mesti. Če pa želijo večjo 
prožnost, morda zato ker imajo nekje drugje v EU družino in prijatelje, pri katerih bodo med 
rekonvalescenco po zdravljenju, ali ker so slišali za posebno dobro bolnišnično ekipo ali 
drugega izvajalca zdravstvenega varstva, se lahko odločijo za možnost čezmejnih 
zdravstvenih storitev.

Seveda, če država članica želi, da državljani ne bi uporabljali te nove možnosti in torej viri ne 
bi odtekali iz države, bo izboljšala standarde zdravstvenega varstva in čakalnih dob, tako da 
nihče ne bo čutil potrebe po tem, da bi odhajal drugam. Če država pritegne paciente iz tujine, 
morda ker sta nega in zdravljenje cenejša, bo v državo pritegnila vire, ki se lahko ponovno 
vložijo v zdravstveno varstvo in koristijo vsem pacientom. Po petih letih bi bilo treba 
pregledati izkušnje odtekanja in pritekanja virov in ugotoviti, kakšen je njihov učinek in ali je 
treba politiko sprostiti ali zaostriti.

Informacije.  Informacije bodo ključne in od vsake države članice se pričakuje, da bo 
ustanovila informacijska središča (nacionalne kontaktne službe), v katerih bodo pacienti in 
njihovi zdravstveni svetovalci izvedeli, katere možnosti imajo na razpolago, ali veljajo merila 
o izpolnjevanju pogojev, kateri postopki so potrebni, kakšen je veljavni pritožbeni ali prizivni 
postopek in kakšna je morebitna pomoč za potne stroške. Pri tem je pomembno tudi 
občutljivo vprašanje standardov zdravstvenega varstva. Jasno je, da ima država članica, ki 
eksplicitno ali implicitno (s sprejemanjem sodb Sodišča Evropskih skupnosti) dovoljuje 
svojim državljanom, da gredo na zdravljenje v tujino, do svojih državljanov dolžnost 
zdravstvene oskrbe. Gotovo bo želela, da se vzpostavijo vzajemna zagotovila glede varnosti 
pacientov. Varnost pacientov lahko ogrozi na primer zdravstveno varstvo slabe kakovosti. Za 
zagotavljanje zdravstvenega varstva so odgovorne države članice. Nihče ne predlaga, da bi 
morala standarde zanj predpisovati Evropska unija. Država članica zdravljenja pa lahko 
zagotovi, in bi tudi morala zagotoviti, da se ti standardi javno predstavijo. Dolžnost države 
članice pacientovega zdravstvenega zavarovanja je, da svojim državljanom zagotovi dostop 
do informacij in da pacienti in njihovi zdravstveni svetovalci lahko izvejo, kakšne standarde 
pričakovati, če se odločijo za odhod v drugo državo. Nič več in nič manj kot to.

Recepti.  Eno od vprašanj, ki se je pojavilo v predlogu, zadeva vzajemno priznavanje 
receptov. Zaželeno je, da lekarna v domači državi priznava recept, ki ga napiše zdravnik v 
drugi državi, ter v skladu z njim izda zdravila. Za to bo potreben dostop do registra 
kvalificiranih zdravnikov, ki imajo dovoljenje za izdajanje receptov. Vendar je problem 
globlji. Na splošno se priznava, da države članice same odločajo, katera zdravila bodo na 
razpolago na recept. Če gre torej pacient v tujino in se mu predpišejo zdravila, ki v domači 
državi niso na razpolago, se bo moral sprijazniti s tem, kar je na razpolago, se vrniti v državo 
zdravljenja ali tvegati in dobiti zdravila prek interneta. Najbrž bi bilo zaželeno, da bi države 
članice na dodatni seznam zdravil na recept sprejele zdravila, ki se predpisujejo kot del 
zdravljenja v okviru čezmejnih zdravstvenih storitev. Vprašanje je v pristojnosti držav članic, 
vendar bi v prihodnosti lahko bilo vir izzivov za Sodišče Evropskih skupnosti, če se ne bo 
obravnavalo razsodno in rahločutno.
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Razsodnost in rahločutnost.  Srž tega poročila je na kratko naslednje: razsodnost in 
rahločutnost; nova priložnost za paciente, s katero je Evropska unija državljanom omogočila 
korist; jasnost in pravna varnost; namesto reševanja neenakosti zdravstvenega varstva v 
Evropi ali v državah članicah (to vprašanje je treba nasloviti na ministre v posameznih 
državah članicah) pravičnost in enake možnosti; prožnost namesto birokracije; pripravljenost, 
da poiščemo pot, kako zadeve speljati, namesto da iščemo razloge, zakaj jih ne bi. Nekaj je že 
jasno: vse več naših državljanov se zaveda, da je ta politična priložnost neizbežna.  Morda je 
na koncu ne bodo uporabili, vendar jo želijo imeti na razpolago. Izziv za nas v vseh treh 
institucijah je, da jo čim prej vzpostavimo.

Adlib Express Watermark


	753961sl.doc

