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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σεβασμός της συμπληρωματικότητας γυναικών και ανδρών, εφαρμογή της αρχής της 
ισότητας

Όταν ο ευρωπαίος νομοθέτης νομοθετεί σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών, καλό είναι 
να εφαρμόζει την αρχή της ισότητας. Γυναίκες και άνδρες αλληλοσυμπληρώνονται. Είναι δε 
γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι οι ιατρικές τους ανάγκες εκφράζονται διαφορετικά στις γυναίκες 
και στους άνδρες. Στο διηνεκές των κοινών αξιών και αρχών στα συστήματα υγείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2006, που είναι οι αρχές της 
καθολικότητας, της ποιότητας και της αλληλεγγύης, έρχεται να προστεθεί η αρχή της "equity 
in health" το οποίο σημαίνει ότι άνδρες και γυναίκες πρέπει να τυγχάνουν παρόμοιας 
περίθαλψης όταν έχουν τις ίδιες ανάγκες ενώ ταυτοχρόνως πρέπει και οι διαφορές τους 
να τυγχάνουν προσοχής με πνεύμα ευθυδικίας.

Η εισηγήτρια εμμένει όσον αφορά την εγγύηση της πρόσβασης στα συστήματα δημόσιας 
υγείας σε διασυνοριακές συνθήκες.  Λόγος γίνεται φυσικά για την διάθεση μέσων 
γυναικολογικής και μαιευτικής περίθαλψης και μέριμνας για την προστασία της μητέρας και 
του παιδιού, συμφώνως προς τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας κατά την 56η 
παγκόσμια συνέλευσή της στην Άλμα Άτα (Απόφαση Α56/27)1.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της, που είναι εκείνη της επιτροπής των δικαιωμάτων 
των γυναικών, όσον αφορά την θεραπεία του καρκίνου  του μαστού που αντιπροσωπεύει 
σήμερα στην ΕΕ τη κυριότερη αιτία θανάτου στις γυναίκες ηλικίας 35 ως 55 ετών. Η 
πρόληψη, η ανίχνευση με μαστογραφία και η θεραπεία του καρκίνου του μαστού ή του 
καρκίνου του τραχήλου της μήτρας πρέπει να συμπεριληφθούν στους τρόπους επιστροφής 
των εξόδων της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Οι ίδιες απαιτήσεις ισχύουν 
βεβαίως και για τους άνδρες όσον αφορά τα μέτρα πρόληψης, ανίχνευσης και θεραπείας του 
καρκίνου του πνεύμονα, του προστάτη, του παγκρέατος ή των όρχεων. Οι ζωές πολλών 
γυναικών/μητέρων και ανδρών/πατέρων που έχουν προσβληθεί από καρκίνο εν αγνοία τους 
μπορούν να σωθούν εάν ο νομοθέτης δεν σταθεί εμπόδιο σε μια ενισχυμένη διασυνοριακή 
συνεργασία σε αυτό το τομέα και εφόσον τα κράτη μέλη δεσμευτούν να συνεργαστούν 
ενεργητικά επ΄ αυτού.

Οι τρόποι επιστροφής των δαπανών υγείας αναδεικνύουν τις διαφορές μεταξύ των 
φύλων. Οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι ενώσεις αλληλασφαλίσεως και τα ταμεία υγειονομικής 
κάλυψης πρέπει να εγκαταλείψουν κάθε μορφή διάκρισης, ιδίως κρυφής, όπως για 
παράδειγμα εκείνες που συνδέονται με τους παράγοντες κινδύνου των κληρονομικών ή 
γενετικών ασθενειών. Οφείλουν επίσης να σταματήσουν να υπολογίζουν το κόστος της 
ασφάλισης ασθενείας και τα ασφάλιστρα βάσει του φύλου ή της φύσης του επαγγέλματος 
υποκείμενα σε τιμαριθμική αναπροσαρμογή  Όσον αφορά τον υπολογισμό των δαπανών και 
των ασφαλίστρων, οι υπεύθυνοι μηχανισμοί πρέπει να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε διάκριση 
λόγω επαγγέλματος.  Είναι εξάλλου γεγονός ότι πολλές γυναίκες δεν εργάζονται εντός της 
τυποποιημένης αγοράς εργασίας αλλά αφιερώνονται σε άλλες δραστηριότητες όπως πχ τα 

                                               
1 (Παγκόσμιο συνέδριο σχετικά με την στοιχειώδη υγειονομική περίθαλψη, Άλμα Άτα: 25η επέτειος, έκθεση της 
γραμματείας, σημείο σχεδίου ημερήσιας διάταξης 14.18, της 24ης Απριλίου 2003)



PE415.154v02-00 4/25 AD\766831EL.doc

EL

δίκτυα αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, η φροντίδα των νεογέννητων, η εκπαίδευση των 
παιδιών ή η φροντίδα των ηλικιωμένων. Η εισηγήτρια επισημαίνει συνεπώς την 
αναγκαιότητα υπολογισμού των δαπανών και των ασφάλιστρων, ιδίως για τις γυναίκες, 
κατεξοχήν από την άποψη του κύκλου ζωής. 

Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ ασθενών λόγω περιουσιακής 
κατάστασης ή εθνικότητας, προτείνω να αξιοποιήσουμε την εμπειρία της Ευρωπαϊκής 
Φαρμακοποιίας, οργανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης με έδρα το Στρασβούργο που 
εργάζεται για την καλύτερη κυκλοφορία των φαρμάκων μεταξύ των μελών της 
διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την βελτίωση της ποιότητάς τους.

Η υλοποίηση της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης αντιπροσωπεύει μια 
τεράστια δυναμική για την διαπεριφερειακή συνεργασία. Η διάρθρωση δε αυτής είναι εκ 
των πραγμάτων διαφορετική αναλόγως του γεωγραφικού συσχετισμού των παλαιών κρατών 
μελών της ΕΕ των 15 σε σχέση με τα 12 νέα κράτη μέλη αλλά και ορισμένων συσχετισμών 
μεταξύ νέων και παλιών κρατών μελών, ιδίως στην κεντρική Ευρώπη. Η 
κοινωνικοοικονομική περιφερειακή ανάπτυξη που συχνά γίνεται επί άνισων βάσεων έχει ως 
επακόλουθο μία εξίσου άνιση οργάνωση της δημόσιας υγείας. Απτά παραδείγματα τούτης 
της κατάστασης απαντώνται κυρίως εκεί που συνορεύει ένα νέο και ένα παλαιό κράτος 
μέλος.  Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα ακόμα και για 
να προβλέψουν τις συνέπειες οικονομικής και οργανωτικής φύσης που υφίστανται οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και τα ταμεία 
υγειονομικής ασφάλισης. Στην πράξη, δημιουργείται η υποχρέωση να συμφιλιωθούν οι 
απαιτήσεις των ασθενών που λαμβάνουν διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη με τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του προσωπικού υγείας το οποίο έρχεται αντιμέτωπο με μία 
νέα αντίληψη των υγειονομικών υπηρεσιών εκφρασμένη σε οικονομικούς όρους.  Όντως, δεν 
είναι δυνατή μια αντίληψη της υγείας και των σχετικών υπηρεσιών αποκλειστικά με 
οικονομικούς όρους και πλήρως υποταγμένη στους κανόνες του ανταγωνισμού. Αυτή η 
προσέγγιση εξηγεί άλλωστε για ποιο λόγο η παρούσα οδηγία θεμελιώνεται όχι μόνο στο 
άρθρο 95 της Συνθήκης περί λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς αλλά και στο άρθρο 152 περί 
δημόσιας υγείας. Αποτελεί ευθύνη των κρατών μελών η διασφάλιση του διηνεκούς του 
εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας και της πρόσβασης σε αυτό επί ίσοις όροις, καθώς 
επίσης και της καλής υγείας όλων των πολιτών τους.   Τα κράτη μέλη παραμένουν κύριοι της 
εθνικής τους υγείας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
αιτιολογικό σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 95,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και 
ιδίως το άρθρο 152,

Αιτιολόγηση

Μία οδηγία της ΕΕ σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη υγειονομική 
περίθαλψη πρέπει να βασίζεται στο άρθρο 152 ΣΕΕ που διέπει τις πολιτικές και τις δράσεις της 
Κοινότητας στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Αν και οι ασθενείς μπορούν να 
επωφεληθούν από τη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη, η παρούσα 
οδηγία δεν επιδιώκει να προωθήσει τη 
διασυνοριακή περίθαλψη ως αυτοσκοπό.

Αιτιολόγηση

Όλοι οι ασθενείς έχουν δικαίωμα σε ασφαλή υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας μέσα 
στο δικό τους κράτος μέλος. Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να περιθάλπονται όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο σπίτι τους. Πέραν τούτου είναι σημαντικότατο να διασφαλίσουν τα 
κράτη μέλη ότι τα συστήματα που θα παρέχουν και θα διευκολύνουν τη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη δεν θα είναι δυσανάλογης κλίμακας και κόστους σε σχέση με τις 
διασυνοριακές δραστηριότητες και δεν θα έχουν ευρύτερες, αθέλητες συνέπειες για τα εθνικά 
συστήματα υγείας εν συνόλω.
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Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
θεσπιστεί ένα γενικό πλαίσιο για την 
παροχή ασφαλούς, υψηλής ποιότητας και 
αποτελεσματικής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης στην Κοινότητα 
και να εξασφαλιστεί η κινητικότητα των 
ασθενών και η ελεύθερη παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης και υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας, με πλήρη 
σεβασμό των αρμοδιοτήτων των κρατών 
μελών για τον καθορισμό των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν την 
υγεία και για θέματα οργάνωσης και 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης και 
ιατρικής φροντίδας, καθώς και των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν ιδίως την ασθένεια.

(8) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
ορίσει κανόνες που αφορούν την 
επιστροφή των εξόδων υγειονομικής 
περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο 
κράτος μέλος για ασθενείς οι οποίοι 
επιλέγουν να μεταβούν σε άλλο κράτος 
μέλος, με σκοπό να λάβουν εκεί 
υγειονομική περίθαλψη, και να 
εξασφαλίσει τη δυνατότητα συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών για την 
αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας, τα 
κέντρα αναφοράς και την ηλεκτρονική 
υγεία, με πλήρη σεβασμό των εθνικών 
αρμοδιοτήτων σε θέματα οργάνωσης και 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης, 
σύμφωνα με τις αρχές της καθολικής 
πρόσβασης, της αλληλεγγύης, του 
προσιτού κόστους, της ισότητας όσον 
αφορά την εδαφική δυνατότητα 
πρόσβασης και του δημοκρατικού 
ελέγχου. Η παρούσα οδηγία σέβεται 
πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών 
μελών στον τομέα της υγειονομικής 
περίθαλψης σύμφωνα με τη Συνθήκη, οι 
οποίες περιλαμβάνουν τον καθορισμό των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν την υγεία και θέματα οργάνωσης 
και παροχής υγειονομικής περίθαλψης και 
ιατρικής φροντίδας, καθώς και των 
παροχών κοινωνικής ασφάλισης που 
αφορούν ιδίως την ασθένεια.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τη 
χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε ένα 
κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος 
διαμονής ασθενών που επιλέγουν να 
ταξιδεύουν σε άλλο κράτος μέλος για να 
τύχουν εκεί υγειονομικής περιθάλψεως. 

- Χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής 
μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για 
θεραπεία)·αυτό αποκαλείται 
«κινητικότητα των ασθενών»·
- Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της 
υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους 
μέλους στο έδαφος ενός άλλου)·για 
παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 
τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, 
υπηρεσίες εργαστηρίου·
– Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου 
υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, 
εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)·και
Προσωρινή παρουσία προσώπων 
(δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών 
υγείας, για παράδειγμα προσωρινή 
μετάβαση στο κράτος μέλος του 
ασθενούς για παροχή υπηρεσιών).

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Επιπροσθέτως, οι ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν ίση 
μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία και, σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων που αναγνωρίζονται στο 
άρθρο 21 του Χάρτη, οι ασθενείς δεν 

(13) Επιπροσθέτως, οι ασθενείς από άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν ίση 
μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία και, σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές της ισότητας και της απαγόρευσης 
των διακρίσεων που αναγνωρίζονται στο 
άρθρο 21 του Χάρτη, οι ασθενείς δεν 
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πρέπει να υφίστανται κανενός είδους 
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, 
εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης 
γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να διαφοροποιούν τη μεταχείριση 
που προβλέπεται για διαφορετικές ομάδες 
ασθενών μόνον όταν μπορούν να 
αποδείξουν ότι τούτο δικαιολογείται με 
βάση θεμιτούς ιατρικούς λόγους, για 
παράδειγμα στην περίπτωση ειδικών 
μέτρων για τις γυναίκες ή για 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (π.χ. 
δωρεάν εμβολιασμός των παιδιών ή των 
ηλικιωμένων). Επιπλέον, δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που είναι 
αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τίθεται σε 
ισχύ και να εφαρμόζεται με το δέοντα 
σεβασμό των δικαιωμάτων ισονομίας και 
της αρχής της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του δικαίου που προβλέπονται στα άρθρα 
20 και 21 του Χάρτη. Η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, 
και άλλων οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 13 της συνθήκης 
ΕΚ. Με βάση τα ανωτέρω, η οδηγία ορίζει 
ότι οι ασθενείς έχουν την ίδια μεταχείριση 
με τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένου του οφέλους της 
προστασίας από διακρίσεις σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο καθώς επίσης και της 
προστασίας που προβλέπει η νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο 

πρέπει να υφίστανται κανενός είδους 
διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, 
εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής 
προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, 
γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, 
πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης 
γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής 
μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, 
αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 
προσανατολισμού. Πρέπει συνεπώς οι 
θεμελιώδεις αξίες και αρχές που είναι 
κοινές στα συστήματα υγείας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οποίες 
ενέκρινε το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2006, δηλαδή η καθολικότητα, η 
πρόσβαση σε περίθαλψη ποιότητας, η 
ισότητα και η αλληλεγγύη να αποτελέσουν 
ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνικής 
προστασίας στην Ευρώπη.  Τα κράτη 
μέλη μπορούν να διαφοροποιούν τη 
μεταχείριση που προβλέπεται για 
διαφορετικές ομάδες ασθενών μόνον όταν 
μπορούν να αποδείξουν ότι τούτο 
δικαιολογείται με βάση θεμιτούς ιατρικούς 
λόγους, για παράδειγμα στην περίπτωση 
ειδικών μέτρων για τις γυναίκες ή για 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες (π.χ. 
δωρεάν εμβολιασμός των παιδιών ή των 
ηλικιωμένων). Επιπλέον, δεδομένου ότι η 
παρούσα οδηγία σέβεται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που είναι 
αναγνωρισμένες ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να τίθεται σε 
ισχύ και να εφαρμόζεται με το δέοντα 
σεβασμό των δικαιωμάτων ισονομίας και 
της αρχής της απαγόρευσης των 
διακρίσεων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
του δικαίου που προβλέπονται στα άρθρα 
20 και 21 του Χάρτη. Η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της οδηγίας 
2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης 
Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως 
φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, 
και άλλων οδηγιών για την εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 13 της συνθήκης 
ΕΚ. Με βάση τα ανωτέρω, η οδηγία ορίζει 
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πραγματοποιείται η θεραπεία. ότι οι ασθενείς έχουν την ίδια μεταχείριση 
με τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένου του οφέλους της 
προστασίας από διακρίσεις σύμφωνα με το 
κοινοτικό δίκαιο καθώς επίσης και της 
προστασίας που προβλέπει η νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Έχει σημασία να υπογραμμισθεί η 
ανάγκη να ληφθούν ειδικά μέτρα για να 
εξασφαλισθεί ότι οι γυναίκες έχουν επί 
ίσοις όροις πρόσβαση στα συστήματα 
δημόσιας υγείας. Τούτο ισχύει τόσο για 
την πρόσβαση σε περίθαλψη που 
προορίζεται για γυναίκες και άνδρες όσο 
και για γυναικολογική και μαιευτική 
υγειονομική περίθαλψη, 
περιλαμβανομένης της προστασίας 
μητέρων και βρεφών, σύμφωνα με τον 
ορισμό της βασικής υγειονομικής 
περίθαλψης που καθιερώθηκε από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας στην 56η 
παγκόσμια Συνέλευση για την Υγεία στις 
24 Απριλίου 20031. Όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των 
γυναικών στη σεξουαλική και 
αναπαραγωγική υγεία.
________________
1Διεθνής Διάσκεψη για τη βασική υγειονομική 
μέριμνα, Alma-Ata· εικοστή πέμπτη επέτειος· 
έκθεση της γραμματείας (Α56/21).
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Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Πρέπει επίσης να υπογραμμισθεί η 
ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επί ίσοις 
όροις πρόσβαση των γυναικών στα 
συστήματα δημόσιας υγείας και στη 
μέριμνα που αφορά ειδικά το γυναικείο 
φύλο, ιδίως δε στα μέσα γυναικολογικής 
και μαιευτικής μέριμνας και μέριμνας για 
την αναπαραγωγή.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(21) Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί ότι και 
οι ασθενείς που μεταβαίνουν για 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό περιστάσεις διαφορετικές από 
τις προβλεπόμενες στο συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης που 
ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1408/71, 
πρέπει να μπορούν να επωφελούνται από 
τις αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να 
εξασφαλίζεται η κάλυψη των εξόδων 
αυτής της υγειονομικής περίθαλψης για 
τους ασθενείς, τουλάχιστον στο επίπεδο 
που προβλέπεται στην περίπτωση που η 
ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη 
είχε παρασχεθεί στο έδαφος του κράτους 
μέλους ασφάλισης. Η εξασφάλιση αυτή 
πρέπει να σέβεται πλήρως την 
αρμοδιότητα των κρατών μελών να 
καθορίζουν το βαθμό της κάλυψης 
ασθένειας που παρέχουν στους πολίτες 
τους και να αποφεύγει τυχόν σημαντικές 
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επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των 
εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν στην εθνική 
νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων 
θεραπείας βάσει των τιμολογίων που 
ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν 
αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα 
στην περίπτωση των θεραπειών που 
παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας.

επιπτώσεις στη χρηματοδότηση των 
εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης. Εντούτοις, τα κράτη μέλη 
μπορούν να προβλέπουν στην εθνική 
νομοθεσία την επιστροφή των εξόδων 
θεραπείας βάσει των τιμολογίων που 
ισχύουν στο κράτος μέλος θεραπείας, αν 
αυτό είναι πιο συμφέρον για τον ασθενή. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει συγκεκριμένα 
στην περίπτωση των θεραπειών που 
παρέχονται μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων 
αναφοράς τα οποία αναφέρονται στο 
άρθρο 15 της παρούσας οδηγίας και των 
θεραπειών που εξαρτώνται στο κράτος 
μέλος ασφάλισης από τη λήψη 
νοσοκομειακής περίθαλψης εσωτερικής 
διαμονής εντός προθεσμίας ιατρικώς 
αποδεκτής.

Αιτιολόγηση

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν 
γενικούς όρους, κριτήρια επιλεξιμότητας 
καθώς και κανονιστικές και διοικητικές 
διατυπώσεις για τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων 
της υγειονομικής περίθαλψης, όπως η 
υποχρέωση επίσκεψης σε γενικό ιατρό 
πριν από την επίσκεψη σε ειδικό ιατρό ή 

(28) Τα κράτη μέλη οφείλουν να διατηρούν 
γενικούς όρους, κριτήρια επιλεξιμότητας 
καθώς και κανονιστικές και διοικητικές 
διατυπώσεις για τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων 
της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και 
της αγωγής παρακολούθησης από τον 
επαγγελματία υγείας στο κράτος μέλος 
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πριν από τη λήψη νοσοκομειακής 
περίθαλψης, καθώς επίσης και για τους 
ασθενείς που επιθυμούν να λάβουν 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι 
αυτοί είναι αναγκαίοι, ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και δεν συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση. Είναι, επομένως, 
σκόπιμο να απαιτείται η εφαρμογή των εν 
λόγω γενικών όρων και διατυπώσεων με 
αντικειμενικότητα, διαφάνεια και χωρίς 
διακρίσεις• οι γενικοί όροι και οι 
διατυπώσεις πρέπει να είναι εκ των 
προτέρων γνωστά, να βασίζονται κατά 
πρώτο λόγο σε ιατρικές παρατηρήσεις και 
να μην επιβάλλουν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις στους ασθενείς που 
λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε 
άλλο κράτος μέλος σε σύγκριση με τους 
ασθενείς που λαμβάνουν περίθαλψη στο 
κράτος μέλος ασφάλισης, ενώ οι 
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται το 
ταχύτερο δυνατόν. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων των κρατών μελών να 
προβλέπουν κριτήρια ή όρους 
προηγούμενης έγκρισης στην περίπτωση 
ασθενών που επιθυμούν να λάβουν 
υγειονομική περίθαλψη στο κράτος μέλος 
ασφάλισης.

ασφάλισης  , όπως η υποχρέωση 
επίσκεψης σε γενικό ιατρό πριν από την 
επίσκεψη σε ειδικό ιατρό ή πριν από τη 
λήψη νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς 
επίσης και για τους ασθενείς που 
επιθυμούν να λάβουν υγειονομική 
περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι όροι αυτοί είναι 
αναγκαίοι, ανάλογοι προς τον 
επιδιωκόμενο σκοπό και δεν συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση. Είναι, επομένως, 
σκόπιμο να απαιτείται η εφαρμογή των εν 
λόγω γενικών όρων και διατυπώσεων με 
αντικειμενικότητα, διαφάνεια και χωρίς 
διακρίσεις• οι γενικοί όροι και οι 
διατυπώσεις πρέπει να είναι εκ των 
προτέρων γνωστά, να βασίζονται κατά 
πρώτο λόγο σε ιατρικές παρατηρήσεις και 
να μην επιβάλλουν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις ούτε στον επαγγελματία 
υγείας στο κράτος μέλος ασφάλισης ούτε 
στους ασθενείς που λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος σε σύγκριση με τους ασθενείς που 
λαμβάνουν περίθαλψη στο κράτος μέλος 
ασφάλισης, ενώ οι αποφάσεις πρέπει να 
λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν. Τα 
ανωτέρω εφαρμόζονται με την επιφύλαξη 
των δικαιωμάτων των κρατών μελών να 
προβλέπουν κριτήρια ή όρους 
προηγούμενης έγκρισης στην περίπτωση 
ασθενών που επιθυμούν να λάβουν 
υγειονομική περίθαλψη στο κράτος μέλος 
ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το κόστος θεραπείας παρακολούθησης μιας επέμβασης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος δεν συνεπάγεται επιπρόσθετο κόστος επιβάρυνσης για 
τους επαγγελματίες υγείας του κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς, ιδίως σε περιπτώσεις 
έκτακτου περιστατικού.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Κάθε υγειονομική περίθαλψη που δεν 
θεωρείται νοσοκομειακή περίθαλψη 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να θεωρείται 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Με βάση τη 
νομολογία του Δικαστηρίου για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
είναι σκόπιμο να μη θεσπιστεί απαίτηση 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους 
μέλους ασφάλισης για εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος. Δεδομένου ότι η επιστροφή 
των εξόδων για την εν λόγω περίθαλψη 
παραμένει εντός των ορίων της κάλυψης 
την οποία εγγυάται το σύστημα ασφάλισης 
ασθένειας του κράτους μέλους ασφάλισης, 
η απουσία υποχρέωσης προηγούμενης 
έγκρισης δεν θα υπονομεύσει την 
οικονομική ισορροπία των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης.

(29) Κάθε υγειονομική περίθαλψη που δεν 
θεωρείται νοσοκομειακή περίθαλψη 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να θεωρείται 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Με βάση τη 
νομολογία του Δικαστηρίου για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
είναι σκόπιμο να μη θεσπιστεί απαίτηση 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους 
μέλους ασφάλισης για εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος. Εντούτοις, το κράτος μέλος 
ασφάλισης οφείλει να λάβει μέτρα για να 
καθορίσει εκ των προτέρων τις 
διαδικασίες επιστροφής των δαπανών 
θεραπείας παρακολούθησης από 
επαγγελματίες υγείας στο κράτος μέλος 
ασφάλισης, ιδίως σε περιπτώσεις 
εκτάκτων περιστατικών. Δεδομένου ότι η 
επιστροφή των εξόδων για την εν λόγω 
περίθαλψη παραμένει εντός των ορίων της
κάλυψης την οποία εγγυάται το σύστημα 
ασφάλισης ασθένειας του κράτους μέλους 
ασφάλισης, η απουσία υποχρέωσης 
προηγούμενης έγκρισης δεν θα 
υπονομεύσει την οικονομική ισορροπία 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης κατά την έννοια του άρθρου 
4.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» 
είναι η υγειονομική περίθαλψη που 

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

παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής·

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α)  ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι 
ενώσεις αλληλασφαλίσεως και τα ταμεία 
υγειονομικής κάλυψης μεριμνούν ώστε να 
παύσει κάθε μορφή διάκρισης, ιδίως 
κρυφή, βασισμένη σε παράγοντες 
κινδύνου σχετικούς με κληρονομικές ή 
γενετικές ασθένειες και δεν υπολογίζουν 
πλέον το κόστος της ασφάλισης 
ασθενείας και τα ασφάλιστρα βάσει του 
φύλου ή της φύσης του επαγγέλματος και, 
όσον αφορά τους μηχανισμούς για τον 
υπολογισμό των δαπανών και των 
ασφαλίστρων, παύουν οιαδήποτε 
διάκριση, ιδίως έναντι των γυναικών·

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) υπάρχει ισότητα στην υγεία, το οποίο 
σημαίνει ότι άνδρες και γυναίκες πρέπει 
να τυγχάνουν παρόμοιας περίθαλψης 
όταν έχουν τις ίδιες ανάγκες ενώ 
ταυτοχρόνως πρέπει και οι διαφορές τους 
να τυγχάνουν προσοχής με πνεύμα 
ευθυδικίας.
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Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Η ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από 
το γεγονός ότι ο ασθενής πρέπει να πληρώσει ο ίδιος γι αυτήν πριν να είναι σε θέση να ζητήσει 
επιστροφή των εξόδων. Τα κράτη μέλη ασφάλισης και παροχής της θεραπείας θα μπορούσαν να 
θεσπίσουν μεταξύ τους συστήματα ταχείας επιστροφής (αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους 
οικονομικά ασθενέστερους ασθενείς). Προσδιορίζοντας ότι τα έξοδα θα επιστρέφονται στους 
ασφαλισμένους, η δυνατότητα αυτή αποκλείεται.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων 
που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή 
παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής. Στην περίπτωση κατά 
την οποία ο ασθενής χρειάζεται 
νοσοκομειακή περίθαλψη εσωτερικής 
διαμονής, η οποία δεν εξασφαλίζεται στο 
κράτος μέλος ασφάλισης εντός 
προθεσμίας ιατρικώς αποδεκτής, το 
κράτος μέλος ασφάλισης  επιστρέφει τα 
πραγματικά πλήρη έξοδα αυτής της 
υγειονομικής περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,  
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να 
λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και 
κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις 
που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα 
είχε επιβάλει αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν 
εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων.

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να 
λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και 
κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις 
που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα 
είχε επιβάλει αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν 
εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων, των εμπορευμάτων ή των 
υπηρεσιών και υπό τον όρο ότι 
εξασφαλίζει εκ των προτέρων στους 
πολίτες του και ιδίως στις γυναίκες και τα 
παιδιά καθολική πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Αιτιολόγηση

Μετά τη συρροή ασθενών από παλαιά κράτη μέλη στα ιδρύματα ιατρικής περίθαλψης των νέων 
κρατών μελών ορισμένα από τα ιδρύματα αυτά εφαρμόζουν διακρίσεις σε βάρος των ασθενών.
Το φαινόμενο αυτό είναι ακόμη πιο επιζήμιο στο βαθμό που πλήττει την υγεία γυναικών και 
παιδιών.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα 
μηχανισμό υπολογισμού των εξόδων που 
επιστρέφονται στον ασφαλισμένο από το 
επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα 
μηχανισμό υπολογισμού των εξόδων που 
επιστρέφονται για τον ασφαλισμένο από το 
επίσημο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
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για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο 
μηχανισμός αυτός θεμελιώνεται σε 
αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, 
που είναι γνωστά εκ των προτέρων, ενώ το 
ποσό των εξόδων που επιστρέφεται 
σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό δεν είναι 
χαμηλότερο από εκείνο που θα είχε 
επιστραφεί αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του κράτους μέλους 
ασφάλισης.

για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος. Ο 
μηχανισμός αυτός θεμελιώνεται σε 
αμερόληπτα και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, 
που είναι γνωστά εκ των προτέρων, ενώ το 
ποσό των εξόδων που επιστρέφεται 
σύμφωνα με αυτό το μηχανισμό δεν είναι 
χαμηλότερο από εκείνο που θα είχε 
επιστραφεί αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του κράτους μέλους
ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η ισότιμη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από 
το γεγονός ότι ο ασθενής πρέπει να πληρώσει ο ίδιος γι αυτήν πριν να είναι σε θέση να ζητήσει 
επιστροφή των εξόδων. Τα κράτη μέλη ασφάλισης και παροχής της θεραπείας θα μπορούσαν να 
θεσπίσουν μεταξύ τους συστήματα ταχείας επιστροφής (αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους 
οικονομικά ασθενέστερους ασθενείς). Προσδιορίζοντας ότι τα έξοδα θα επιστρέφονται στους 
ασφαλισμένους, η δυνατότητα αυτή αποκλείεται.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη και ειδική 
περίθαλψη νοείται η περίθαλψη όπως 
ορίζεται στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης, στην περίπτωση που η 
περίθαλψη απαιτεί τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς στο 
νοσοκομείο ή τη χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή όταν 
η θεραπεία συνεπάγεται ιδιαίτερο κίνδυνο 
για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

α) η υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς·
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β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και 
για την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον 
μία διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο 
κατάλογος αυτός περιορίζεται:
- στην υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού ή
- στην υγειονομική περίθαλψη με 
θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Προηγούμενη έγκριση χορηγείται 
οπωσδήποτε όταν ο ασθενής χρειάζεται 
θεραπεία που συνήθως προβλέπει το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του 
κράτους μέλους ασφάλισης και η 
θεραπεία αυτή δεν είναι δυνατό να 
παρασχεθεί στο κράτος μέλος διαμονής, 
εντός προθεσμίας αποδεκτής από ιατρική 
άποψη, όπως ορίζεται στους κανονισμούς 
(ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και (ΕΚ) αριθ. 
883/2004. 

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθούν στο σημείο αυτό τα όρια της εμβέλειας του παρόντος άρθρου 
που απορρέουν από την εφαρμογή των κανονισμών 1408/71 και 883/2004.  

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Το κράτος μέλος θεραπείας μπορεί να 
λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να 
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αντιμετωπίσει την εισροή ασθενών και να 
την εμποδίσει να υπονομεύσει ή να 
υπάρξει ενδεχόμενο να υπονομεύσει  το 
σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό που 
εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό τομέα 
για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς 
νοσοκομειακής περίθαλψης και η 
σπατάλη λογιστικών και οικονομικών 
πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και 
ανοικτών για όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη 
διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφος του 
οικείου κράτους μέλους. Το κράτος 
μέλος θεραπείας δεν προβαίνει σε 
διακρίσεις όσον αφορά την εθνικότητα 
και εξασφαλίζει ότι τα μέτρα που 
μειώνουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
περιορίζονται σε ό,τι είναι αναγκαίο και 
αναλογικό. Το κράτος μέλος θεραπείας 
κοινοποιεί τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας ορίζονται οι αρμοδιότητες των κρατών μελών θεραπείας σε 
περίπτωση διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέσο ελέγχου 
των εισροών ασθενών από το κράτος μέλος ασφάλισης καλύπτεται σε άλλο σημείο (στο άρθρο 
8), στην παρούσα οδηγία εξακολουθούν να μην θίγονται οι δυνατότητες των κρατών μελών 
θεραπείας να ελέγχουν μεγάλες εισροές ασθενών που ενδέχεται να επηρεάσουν τα συστήματά 
τους υγειονομικής περίθαλψης και τις δυνατότητες να αντεπεξέλθουν στις ευθύνες τους στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. 

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) τον επείγοντα χαρακτήρα της 
θεραπείας ή της εν λόγω ιατρικής 
διαδικασίας·
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Αιτιολόγηση

Μολονότι πολλές παθήσεις δεν είναι επώδυνες, ενδέχεται να απαιτούν επείγουσα θεραπεία ή 
επέμβαση με ειδικές ιατρικές διαδικασίες.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος, βάσει των οποίων 
επιτρέπεται η θεραπεία παρακολούθησης 
από επαγγελματίες υγείας στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, καθώς και η επιστροφή 
των εξόδων. Στο πλαίσιο των 
πληροφοριών σχετικά με τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των 
δικαιωμάτων που παρέχει στους ασθενείς 
η παρούσα οδηγία και εκείνων που 
απολαύουν βάσει των κανονισμών για το 
συντονισμό της κοινωνικής ασφάλισης 
που αναφέρονται στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 στοιχείο στ).

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς και 
τους επαγγελματίες υγειονομικής 
περίθαλψης πληροφορίες, ιδίως σχετικά με 
τα δικαιώματα των ασθενών όσον αφορά 
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τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
και τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τις διαδικασίες 
προσφυγής και διεκδίκησης αποζημίωσης 
που είναι διαθέσιμες για την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος και σχετικά με τους ισχύοντες όρους 
και προϋποθέσεις·

Αιτιολόγηση

Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας είναι το πρώτο σημείο επαφής των ασθενών και 
χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών προκειμένου τόσο να 
σέβονται όλα τα δικαιώματα όσο και να καθοδηγούν τους ασθενείς να λάβουν τη βοήθεια που 
χρειάζονται.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν τα 
δικαιώματά τους και να διεκδικούν την 
κατάλληλη αποζημίωση σε περίπτωση 
πρόκλησης βλάβης από τη χρήση 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

β) παρέχει πληροφορίες σχετικά με το τι 
να πράξει κανείς στις περιπτώσεις 
επανόρθωσης και πρόκλησης βλάβης, 
βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν τα 
δικαιώματά τους και να διεκδικούν την 
κατάλληλη αποζημίωση σε περίπτωση 
πρόκλησης βλάβης από τη χρήση 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

Αιτιολόγηση

Πληροφορίες σχετικά με τις δέουσες ενέργειες σε περιπτώσεις επανόρθωσης και πρόκλησης 
βλάβης από το κράτος μέλος θεραπείας πρέπει να διατίθενται στα εθνικά σημεία επαφής.
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη 
συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο καθώς και μέσω 
τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή 
ad hoc βάση και άλλων μορφών 
διασυνοριακής συνεργασίας.

2. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν τη 
συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο και την επικοινωνία 
μεταξύ παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης  στο εξωτερικό και σταθερών 
παρόχων υγειονομικής περίθαλψης εντός 
της χώρας, καθώς και μέσω τεχνολογιών 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, παροχής 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
σε προσωρινή ή ad hoc βάση και άλλων 
μορφών διασυνοριακής συνεργασίας.

Αιτιολόγηση

Η συνέχεια της περίθαλψης έχει ζωτική σημασία για την ασφάλεια του ασθενούς. Οι ομάδες 
ιατρών από τη χώρα προέλευσης του ασθενών πρέπει να συνεργάζονται στενά με τις ομάδες 
ιατρών και ειδικών της χώρας θεραπείας για να εξασφαλισθεί η συνέχεια της περίθαλψης.
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