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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Remiantis Sutarties 95 straipsniu direktyvoje siūloma nustatyti Bendrijos sveikatos priežiūros 
paslaugų, teikiamų kitose valstybėse narėse, sistemą, įskaitant teisines apibrėžtis ir bendrąsias 
nuostatas. Direktyvoje taip pat aprašomas derėjimas su kitomis Bendrijos politikos sritimis.
Siūloma direktyva taikoma visoms sveikatos priežiūros paslaugoms, nepaisant to, kaip šios 
paslaugos organizuojamos, teikiamos ir finansuojamos.

Apskritai Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pritaria siūlomos direktyvos tikslui. Jis 
pabrėžia, jog piliečiams, kad jie galėtų apgalvotai pasirinkti, itin svarbu teikti aiškią 
informaciją ir užtikrinti skaidrią sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kitose valstybėse 
narėse ES sistemą. Be to teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos turėtų būti saugios ir geros 
kokybės.
Atsižvelgiant į tai, kad pacientai patys turi iš anksto susimokėti už gydymą, išlaidų 
kompensavimo procedūros turėtų būti aiškios ir skaidrios.

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, atsižvelgdamas į savo uždavinius, ypatingą dėmesį 
atkreipė į šiuos dalykus:

Socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklės

Direktyva siekiama ne pakeisti esamą socialinės apsaugos sistemų koordinavimo tvarką, ši 
tvarka išliks ir toliau – išliks ir visi bendrieji principai, kuriais grindžiamos socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo taisyklės. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas tam 
pritaria, tačiau mano, jog keista, kad išlaidų kompensavimui siūloma taikyti atskiras taisykles 
palyginti su koordinavimo taisyklėmis. Didžiausią susirūpinimą kelia tai, jog reikės naujos 
administracinės sistemos, dėl kurios atsiras nereikalingas ir nepageidautinas biurokratizmas ir 
neaiškios taisyklės. Taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas siūlo išlaidų 
kompensavimui taikyti tas pačias reglamente nustatytas taisykles.

Profesinių kvalifikacijų abipusio pripažinimo sistema

Šiuo pasiūlymu nebūtų pažeista galiojanti profesinių kvalifikacijų abipusio pripažinimo 
sistema, nustatyta 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB 
dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo. Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas tam 
visiškai pritaria.

Rasinė lygybė

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas pabrėžia, kad vienu iš pagrindinių šios direktyvos 
tikslų turėtų būti užtikrinti visiems vienodas galimybes naudotis paslaugomis.

Informavimas

Nuomonėje pabrėžiama, jog apskritai svarbu pacientams teikti naudingą ir aiškią informaciją 
apie sveikatos priežiūros kokybę, įskaitant informaciją apie ligonines. taip pat pabrėžiama, jog 
svarbu žinoti ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų specializaciją bei jų pasiekimus; ši 
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informacija reikalinga tam, kad būtų galima apgalvotai pasirinkti, kuri ligoninė būtų geriausia 
konkrečiam pacientui, ir būtų galima sudaryti kompetencijos centrų Europoje sąrašą.
Vertinimas

Duomenų rinkimo stebėsenai (18 straipsnis) atžvilgiu pabrėžia, kad duomenų rinkimas būtų 
naudingas įvertinant, ar įgyvendinant Direktyvą pasiekiamas sveikatos priežiūros kokybės 
gerinimo tikslas apskritai, ir konkrečiai, ar tai sustiprina galimybės visiems gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas principą. 20 straipsnyje minimose ataskaitose tai turėtų būti vienas iš 
svarbesnių klausimų.

Apibrėžimai

Sveikatos priežiūros ir sveikatos priežiūros specialisto apibrėžtys nėra aiškios, o prieštaringos 
ir (arba) dviprasmiškos. Taigi remiantis Reglamentu 883/04 įtraukiamas išmokų natūra 
apibrėžimas.
Apibrėžčių atžvilgiu Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas konstatuojamosiose dalyse 
ragina Komisiją ir valstybes nares apsvarstyti galimybę pripažinti teigiamą terminių 
procedūrų poveikį gydant ir apsaugant žmonių sveikatą.
Taip pat konstatuojamosiose dalyse atkreipiamas dėmesys į lygias galimybes naudotis 
Europos pavyzdinių centrų paslaugomis.

Bendros pastabos

 Įgyvendinant Europos socialinį modelį, esminis vaidmuo tenka sveikatos priežiūros ir 
bendrosioms socialinės apsaugos tarnyboms. Taigi ragina Komisiją ir valstybes nares 
atsižvelgti į šį minėtųjų tarnybų vaidmenį taikant vidaus rinkos ir konkurencijos teisės 
aktus; pabrėžia, kad kai kuriose Rytų Europos valstybėse narėse šios tarnybos paslaugos 
finansuojamos nepakankamai.

 Liberalizavus sveikatos priežiūros paslaugas gali būti sunku visiems vienodai užtikrinti 
kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

 Svarbų vaidmenį kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi gali atlikti profesionali 
bendruomeninė sveikatos priežiūros sistema bendradarbiaujant su vartotojais ir pacientais.

 Sveikatos apsaugos sistemos rodikliai skirtingose valstybėse narėse ir jų viduje labai 
skiriasi; ragina valstybes nares spręsti šią problemą ir užtikrinti, kad visi galėtų 
veiksmingai naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.
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PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) 2007 m. vasario 26 s. Komisijos 
komunikate „Socialinės tikrovės apžvalga.
Tarpinė ataskaita 2007 m. pavasario 
Europos Vadovų Tarybai“1 pareiškiama, 
kad, nors valstybės narės yra vienos iš 
turtingiausių pasaulio valstybių, atsiranda 
naujų, žmonių sveikatai poveikį turinčių 
skurdo ir nelygybės formų, pvz., plinta 
nutukimas ir daugėja su psichine sveikata 
susijusių problemų.
1 COM(2007)0063.

Pagrindimas

Pabrėžiama, kad Bendrijos sveikatos ir socialinė apsauga gali atlikti svarbų vaidmenį 
kovojant su skurdu ir socialine atskirtimi.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Dėl egzistuojančio sveikatos politikos 
tikslų ir vidaus rinkos tikslų, susijusių su 
paslaugomis, neatitikimo būtina, kad 
konflikto atveju dėl privalomų bendrojo 
intereso reikalavimų pirmenybė būtų 
teikiama sveikatos politikos tikslams (t. y. 
visuomenės sveikatai, socialinės politikos 
tikslams, socialinės apsaugos sistemos 
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finansinės pusiausvyros išsaugojimui ir 
t. t).

Pagrindimas
Taip be kita ko užtikrinama, kad pirmenybė būtų teikiama sveikatos politikos tikslams ir kad 
galėtų būti pasiektas Komisijos tikslas pagerinti sveikatos priežiūros paslaugas.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3b) Komisijos baltojoje knygoje „Kartu 
sveikatos labui, 2008–2013 m.1 ES 
strateginis požiūris“ numatoma pirmoji 
Bendrijos veiksmų sveikatos politikos 
srityje EB sveikatos strategija.
1 COM(2007)0630.

Pagrindimas

Komunikatas grindžiamas valstybių narių ir Bendrijos įsipareigojimu laikytis bendrųjų 
sveikatos politikos principų ir vertybių. Parlamento rezoliucijoje pabrėžiama, kad sveikata 
yra vienas iš svarbiausių socialinių ir politinių klausimų, nuo kurių priklauso Europos
Sąjungos ateitis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Sveikatos priežiūros ir bendrosios 
socialinės apsaugos paslaugos yra itin 
svarbios įgyvendinant Europos socialinį 
modelį, tačiau kai kuriose valstybėse 
narėse joms skiriamas nepakankamas 
finansavimas. Taikydamos vidaus rinkos 
ir konkurencijos teisės aktus Komisija ir 
valstybės narės turėtų pripažinti didelę šių 
paslaugų svarbą.
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Pagrindimas

Dar kartą patvirtinama, nuo ko apskritai reikia pradėti diskutuojant sveikatos apsaugos 
sistemos klausimu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Sveikatos priežiūros ir bendrosios 
socialinės apsaugos paslaugos yra itin 
svarbios įgyvendinant Europos socialinį 
modelį, tačiau kai kuriose valstybėse 
narėse joms skiriamas nepakankamas 
finansavimas. Valstybės narės ir Komisija 
leisdamos teisės aktus turėtų labiau 
atsižvelgti į šį itin svarbų sveikatos 
priežiūros paslaugų vaidmenį.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) Liberalizavus sveikatos priežiūros 
paslaugas gali būti sunku visiems 
vienodai užtikrinti kokybiškas sveikatos 
priežiūros paslaugas. Taigi šia direktyva 
nesiekiama jų liberalizuoti.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) Svarbų vaidmenį kovojant su skurdu 
ir socialine atskirtimi galėtų atlikti 
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profesionali bendruomeninė sveikatos 
priežiūros sistema, jei įmanoma, sukurta 
bendradarbiaujant su vartotojais ir 
pacientais.

Pagrindimas

Tai vienas iš svarbiausių rezoliucijos elementų, minimų 1 konstatuojamojoje dalyje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4e) Sveikatos apsaugos sistemos rodikliai 
skirtingose valstybėse narėse ir jų viduje 
labai skiriasi. Valstybės narės turėtų 
spręsti šią problemą, ypač užtikrinti, kad 
visi galėtų veiksmingai naudotis sveikatos 
priežiūros paslaugomis.

Pagrindimas

Visų sveikatos apsaugą apimančių politikos sričių kertiniu akmeniu turėtų būti tikslas 
užtikrinti, kad visi galėtų naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Kaip keletą kartų patvirtino Teisingumo 
Teismas, nors ir pripažindamas šių 
paslaugų specifinį pobūdį, visos sveikatos
paslaugos patenka į Sutarties taikymo sritį.

(5) Kaip keletą kartų patvirtino Teisingumo 
Teismas, nors ir pripažindamas šių 
paslaugų specifinį pobūdį, už atlygį 
teikiamos gydymo paslaugos patenka į EB 
sutarties nuostatų dėl laisvės teikti 
paslaugas taikymo sritį.

Pagrindimas

Turint mintyje tai, kad šioje direktyvoje konkrečiai kalbama apie laisvą paslaugų judėjimą, 
svarbu pateikti nuorodą į atitinkamas EB sutarties nuostatas. Pakeitime taip pat remiantis 
nusistovėjusia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teismine praktika patikslinama, kad
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gydymo paslaugos, jei jos teikiamos už atlygį, patenka į šių EB sutarties nuostatų taikymo 
sritį (žr. pvz., bylos C-372/04 Watts, 86 pastraipą).

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti bendrą 
saugių ir veiksmingų aukštos kokybės 
kitose valstybėse narėse teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų Bendrijoje 
sistemą ir užtikrinti pacientų judumą bei 
laisvę teikti sveikatos priežiūros paslaugas 
ir aukšto lygio sveikatos apsaugą visiškai
atsižvelgiant į valstybių narių atsakomybę 
už socialinės apsaugos išmokų, susijusių su 
sveikata, nustatymą ir už sveikatos 
paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą bei socialinės 
apsaugos išmokas, visų pirma ligos atveju.

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti
prieigos prie saugių ir aukštos kokybės 
sveikatos priežiūros paslaugų kitoje 
valstybėje narėje taisykles ir valstybių 
narių bendradarbiavimo sveikatos 
priežiūros srityje priemones visiškai 
atsižvelgiant į valstybių kompetenciją 
organizuoti ir teikti sveikatos priežiūrą 
vadovaujantis visuotinio prieinamumo, 
solidarumo, įperkamumo, vienodo 
prieinamumo teritoriniu požiūriu ir 
demokratinės kontrolės principais. Joje
visiškai atsižvelgiama į Sutartyje 
numatytą valstybių narių atsakomybę už
sveikatos priežiūrą, įskaitant socialinės 
apsaugos išmokų, susijusių su sveikata, 
nustatymą ir sveikatos paslaugų ir 
medicinos pagalbos organizavimą ir 
teikimą bei socialinės apsaugos išmokas, 
visų pirma ligos atveju.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti bendrą 
saugių ir veiksmingų aukštos kokybės 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų Bendrijoje sistemą ir 
užtikrinti pacientų judumą bei laisvę teikti 
sveikatos priežiūros paslaugas ir aukšto 
lygio sveikatos apsaugą visiškai 
atsižvelgiant į valstybių narių atsakomybę 

(8) Šia direktyva siekiama nustatyti bendrą 
saugių ir veiksmingų aukštos kokybės 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų Bendrijoje sistemą ir 
užtikrinti pacientų judumą, visiems 
naudingą geresnę pacientų teisių į 
judumą ir nacionalinių reguliavimo 
pajėgumų pusiausvyrą bei laisvę teikti 
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už socialinės apsaugos išmokų, susijusių su 
sveikata, nustatymą ir už sveikatos 
paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą bei socialinės 
apsaugos išmokas, visų pirma ligos atveju.

sveikatos priežiūros paslaugas ir aukšto 
lygio sveikatos apsaugą visiškai 
atsižvelgiant į valstybių narių atsakomybę 
už socialinės apsaugos išmokų, susijusių su 
sveikata, nustatymą ir už sveikatos 
paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą bei socialinės 
apsaugos išmokas, visų pirma ligos atveju.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Apibrėždamos sveikatos priežiūrą, 
Komisija ir valstybės narės turėtų 
apsvarstyti galimybę pripažinti teigiamą 
terminių procedūrų poveikį gydant ir 
apsaugant sveikatą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 2 pakeitimu. Terminės procedūros gali būti labai svarbios užkertant 
kelią sveikatos problemoms bei sprendžiant jas. Valstybės narės, Komisija ir sveikatos 
draudimo bendrovės turėtų ištirti tokių paslaugų teikiamą naudą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Valstybės narės, įgyvendindamos šią 
direktyvą, turėtų atsižvelgti į 1997 m. 
Europos Parlamento rezoliuciją dėl 
netradicinės medicinos statuso1.
1 OL C 182, 1997 6 16, p. 67.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad daug žmonių valstybėse narėse naudojasi tokios medicinos ir terapijos 
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paslaugomis, rezoliucijoje Komisija raginama pradėti netradicinės medicinos pripažinimo 
procesą.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14b) Siekiant užtikrinti, kad neatsirastų 
naujų kliūčių laisvam sveikatos priežiūros 
darbuotojų judėjimui, ir užtikrinti 
pacientų saugumą reikia nustatyti 
vienodus sveikatos priežiūros darbuotojų 
darbo saugos standartus, ypač siekiant 
užkirsti kelią infekcijų keliamiems 
pavojams nelaimingų atsitikimų darbo 
vietoje atvejais, pvz., susižeidus adata, kai 
galima užsikrėsti mirtina infekcija, 
įskaitant hepatitą B, hepatitą C ir ŽIV, 
kaip nurodyta 2006 m. liepos 6 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje su 
rekomendacijomis Komisijai dėl sveikatos 
apsaugos sistemos darbuotojų apsaugos 
nuo adatos dūrio sužeidimų sukeltų 
kraujo infekcijų1.
1 OL C 303 E, 2006 12 13, p.754.

Pagrindimas

Dėl skirtingų sveikatos priežiūros darbuotojų darbo saugos standartų gali atsirasti didelių 
kliūčių laisvam sveikatos priežiūros darbuotojų judėjimui. Ypač reikia spręsti sveikatos 
priežiūros darbuotojų apsaugos nuo susižalojimų adatomis problemą, kadangi Europos 
Sąjungoje darbo saugos standartai šiuo klausimu yra labai skirtingi.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Valstybės narės turėtų ypač 
užtikrinti, kad užtikrinama gera pacientų, 
darbuotojų ir kitų asmenų, kuriems tenka 
lankytis sveikatos priežiūros įstaigose, 
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apsauga nuo infekcijų, kadangi jos kelia 
didžiulę grėsmę visuomenės sveikatai, 
ypač turint omenyje kitose valstybėse 
teikiamą sveikatos priežiūrą. Reikėtų imtis 
visų tinkamų apsaugos priemonių, 
įskaitant higienos normas ir diagnostinio 
patikrinimo procedūras, siekiant sveikatos 
priežiūros srityje užkirsti kelią infekcijų 
keliamiems pavojams ar juos sumažinti.

Pagrindimas

Tikimasi, kad Europos Komisija paskelbs savo komunikatą pacientų saugos ir su sveikatos 
priežiūra susijusių infekcijų 2008 m. klausimu. Taryba taip pat įpareigota greitu laku 
parengti bendrą tekstą šiuo klausimu. Taigi Europos Parlamentas turėtų užtikrinti, kad būtų 
įtrauktas šis klausimas atsižvelgiant į tai, kad su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų 
nesulaikys geografinės sienos, vadinasi jų klausimas turėtų būti įtrauktas į teisės aktus, 
kuriais reguliuojami tarpvalstybiniai sveikatos priežiūros aspektai.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) Yra tikslinga reikalauti, kad ir 
pacientai, kurie vyksta gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų į kitą valstybę narę
tomis aplinkybėmis, kai nėra taikoma 
Reglamentu (EEB) Nr. 1408/71 nustatyta 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
sistema, turėtų galimybę pasinaudoti laisvo 
paslaugų judėjimo principais pagal Sutartį 
ir šios direktyvos nuostatomis. Pacientams 
taip pat turėtų būti garantuojamas šių 
sveikatos priežiūros išlaidų padengimas 
bent jau tokiu lygiu, kokiu tokio pat arba 
tiek pat veiksmingo pacientui gydymo
išlaidos būtų padengtos, jeigu jis būtų
buvęs suteiktas šalių, kuriose jie apdrausti, 
teritorijoje. Tokia nuostata visiškai atitinka 
valstybių narių atsakomybę nustatyti, kokiu 
mastu jų piliečiams padengiamos išlaidos 
ligos atveju, ir leidžia išvengti reikšmingo 
poveikio jų nacionalinių sveikatos sistemų 
finansavimui. Tačiau valstybės narės gali 
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finansavimui. Tačiau valstybės narės gali 
nacionaliniuose teisės aktuose numatyti 
gydymo išlaidų kompensavimą pagal tos 
valstybės narės, kurioje pacientas buvo 
gydomas, galiojančius tarifus, jeigu tai bus 
naudingiau pacientui. Taip gali būti visų 
pirma tuo atveju, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos suteikiamos per Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kaip nurodyta 
šios direktyvos 15 straipsnyje.

nacionaliniuose teisės aktuose numatyti 
gydymo išlaidų kompensavimą pagal tos 
valstybės narės, kurioje pacientas buvo 
gydomas, galiojančius tarifus, jeigu tai bus 
naudingiau pacientui. Taip gali būti visų 
pirma tuo atveju, kai sveikatos priežiūros 
paslaugos suteikiamos per Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kaip nurodyta 
šios direktyvos 15 straipsnyje.

Pagrindimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisminėje praktikoje nėra paminėta „ar panašių 
sveikatos priežiūros paslaugų“. Siekiant teisinio aiškumo ir suderinimo su socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo taisyklėmis žodžiai „ar panašių“ turėtų būti pakeisti žodžiais 
„arba tiek pat veiksmingo pacientui“. Tai atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
pateiktą Reglamento 1408/71 22 straipsnyje (Reglamento 883/2004 naujame 20 straipsnyje) 
minimos sąvokos „gydymas“ išaiškinimą (žr. pvz., bylos C-372/04 Watts, 61 pastraipą).

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) Šioje direktyvoje pripažįstama, kad 
teisę į gydymą ne visuomet nustato 
valstybės narės nacionaliniu lygmeniu ir 
kad ne visos valstybės narės turi 
nustatytus paslaugų, kurias jos teikia arba 
kurių neteikia, sąrašus. Valstybėms 
narėms turi būti palikta teisė organizuoti 
savo sveikatos priežiūros ir socialinės 
apsaugos sistemas tokiu būdu, kad dėl 
gydymo paslaugų teikimo ir teisių į jas 
būtų sprendžiama regionų ar vietos 
lygmeniu.

Pagrindimas

Kai kuriose sveikatos priežiūros sistemose nėra nacionalinio lygmens tinkamumo kriterijų, 
kuriais remiantis nustatoma galimybė gauti tam tikras gydymo paslaugas, arba apibrėžto 
vadinamojo sveikatos priežiūros paslaugų krepšelio, į kurį automatiškai turi teisę visi 
asmenys, priklausantys toms sistemoms. Šioje direktyvoje turėtų būti visiškai pripažinta, kad 
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kai kurios valstybės narės planuodamos ir finansuodamos savo sveikatos priežiūros sistemas 
priklauso nuo sprendimų priėmimo regionų lygmeniu tvarkos.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros paslaugas.
Siekiant panaikinti šią kliūtį būtina 
nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį.
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai.
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams 
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas).
Komisija nustatys nuolat atnaujinamą tokių 
gydymo būdų sąrašą taikydama 
komitologijos procedūrą.

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros paslaugas.
Siekiant panaikinti šią kliūtį būtina 
nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį.
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai.
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams 
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas), ir 
yra būtinas planavimas siekiant išlaikyti 
jų proporcingą sveikatos priežiūros 
paslaugų geografinį paskirstymą, 
kontroliuoti išlaidas ir užkirsti kelią bet 
kokiam didesniam finansinių, techninių ir 
žmoniškųjų išteklių eikvojimui. Valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, 
kompetentingos institucijos nustatys 
nuolat atnaujinamą tokių gydymo būdų 
sąrašą.

Pagrindimas

Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teismine praktika šiame pakeitime 
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pateikiama mintis, kad stacionariosios sveikatos priežiūros paslaugos yra neatskiriamai 
susijusios su būtinybe planuoti garantuojant pakankamas ir nuolatines galimybes gauti 
proporcingą aukštos kokybės gydymą ligoninėje ir užtikrinant išlaidų kontrolę bei socialinės 
apsaugos sistemos tvarumą. Jei valstybė narė yra atsakinga už išlaidų padengimą, pati 
valstybė narė parengia stacionariosios sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Text proposed par la Commission Pakeitimas

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 
narėje teikimo srityje ir neviršijant 
privalomojo sveikatos draudimo sistemos 
garantuojamo lygio valstybėje narėje, 
kurioje asmuo yra apdraustas, nebus 
pažeistas valstybių narių sveikatos sistemų 
ar jų socialinės apsaugos sistemų 
tvarumas. Tačiau Teisingumo Teismas 
pripažino, kad negalima atmesti 
galimybės, jog kilus pavojui, kad gali būti 
rimtai pažeista socialinės apsaugos 
sistemos finansinė pusiausvyra arba gali 
būti trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti laikomas 
svaria visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvės teikti paslaugas 
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimą, jeigu laikomasi šių sąlygų: jei 
sveikatos priežiūros paslauga būtų 
suteikta jos teritorijoje, jos išlaidos būtų 
apmokamos šios valstybės socialinio 

(31) Teisingumo Teismas pripažino, kad 
esama pavojaus, kad gali būti rimtai 
pažeista socialinės apsaugos sistemos 
finansinė pusiausvyra arba gali būti 
trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti laikomas 
svaria visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvės teikti paslaugas 
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
padengimą. Išankstinis leidimas yra 
būtinas visų stacionariosios sveikatos 
priežiūros ir specializuota sveikatos 
priežiūros atvejais, kadangi taip 
pacientams garantuojama, kad jie bus 
gydomi ir kad gydymo išlaidas padengs jų 
socialinės apsaugos sistema.
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draudimo sistemos, o atitinkamas 
išvykstančių pacientų srautas dėl 
direktyvos įgyvendinimo rimtai pažeistų 
arba galėtų rimtai pažeisti valstybės 
socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą ir (arba) tas pacientų srautas 
turėtų esminį poveikį arba galėtų turėti 
esminį poveikį ligoninių sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veiklai, 
kuria siekiama išvengti lovų pertekliaus, 
išbalansuotų (galėtų išbalansuoti) 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, sukeltų (galėtų sukelti) 
nereikalingų logistikos ir finansines 
sąnaudų, apsunkintų (galėtų apsunkinti) 
subalansuotų medicininių ir ligoninių 
paslaugų teikimą visiems arba sumažintų 
(galėtų sumažinti) atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje esančius sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo pajėgumus ar 
medicininę kompetenciją. Kadangi, norint 
įvertinti tikėtino išvykstančių pacientų 
srauto poveikį, reikalingos sudėtingos 
hipotezės ir skaičiavimai, direktyvoje 
leidžiama išankstinio leidimo sistema, 
jeigu yra pakankamai motyvų manyti, kad 
socialinės apsaugos sistemai bus padaryta 
didelė žala. Tai turėtų būti taikoma ir 
dabartinėms išankstinio leidimo 
sistemoms, kurios atitinka 8 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visais atvejais, jeigu valstybė narė 
nusprendžia taikyti išankstinio leidimo 
sistemą dėl įsipareigojimo padengti kitose 
valstybėse narėse suteiktų stacionariosios 
ar specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikantis šioje direktyvoje 
nustatytos tvarkos, tokių kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 

(32) Visais atvejais, jeigu valstybė narė 
nusprendžia taikyti išankstinio leidimo 
sistemą dėl įsipareigojimo padengti kitose 
valstybėse narėse suteiktų stacionariosios 
ar specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikantis šioje direktyvoje 
nustatytos tvarkos, tokių kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
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paslaugų išlaidos turėtų būti 
kompensuojamos valstybėje narėje, kur 
asmuo yra apdraustas, tokiu lygiu, kuris 
atitiktų valstybėje narėje, kur asmuo yra 
apdraustas, suteiktų tokių pačių ar 
panašių sveikatos priežiūros paslaugų
išlaidų kompensavimo dydį, neviršijant 
faktinių gautų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidų. Tačiau, jeigu įvykdytos 
Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
suteikimo sąlygos, leidimas turėtų būti 
suteiktas ir išmokos mokamos laikantis to 
reglamento nuostatų. Tai taikoma visų 
pirma tais atvejais, kai leidimas yra 
suteiktas po administracinio ar juridinio 
prašymo nagrinėjimo ir kai tas pateikęs 
prašymą asmuo gavo gydymo paslaugas 
kitoje valstybėje narėje. Tokiu atveju šios 
direktyvos 6, 7, 8 ir 9 straipsniai netaikomi.
Tai atitinka Teisingumo Teismo praktiką;
Teismas nurodė, kad pacientai, kuriems 
buvo atsisakyta suteikti leidimą, o vėliau 
atsisakymas pripažintas nepagrįstu, turi 
teisę į gydymo paslaugų kitoje valstybėje 
narėje visų išlaidų padengimą laikantis 
valstybės narės, kurioje suteiktos gydymo 
paslaugos, nacionalinių teisės aktų 
nuostatų.

paslaugų išlaidos turėtų būti 
kompensuojamos valstybėje narėje, kur 
asmuo yra apdraustas, tokiu lygiu, kuris 
atitiktų valstybėje narėje, kur asmuo yra 
apdraustas, suteikto tokio pat arba tiek pat 
pacientui veiksmingo gydymo išlaidų 
kompensavimo dydį, neviršijant faktinių 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų.
Tačiau, jeigu įvykdytos Reglamento (EB) 
Nr. 1408/71 22 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytos leidimo suteikimo sąlygos, 
leidimas turėtų būti suteiktas ir išmokos 
mokamos laikantis to reglamento nuostatų.
Tai taikoma visų pirma tais atvejais, kai 
leidimas yra suteiktas po administracinio ar 
juridinio prašymo nagrinėjimo ir kai tas 
pateikęs prašymą asmuo gavo gydymo 
paslaugas kitoje valstybėje narėje. Tokiu 
atveju šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 straipsniai 
netaikomi. Tai atitinka Teisingumo Teismo 
praktiką; Teismas nurodė, kad pacientai, 
kuriems buvo atsisakyta suteikti leidimą, o 
vėliau atsisakymas pripažintas nepagrįstu, 
turi teisę į gydymo paslaugų kitoje 
valstybėje narėje visų išlaidų padengimą 
laikantis valstybės narės, kurioje suteiktos 
gydymo paslaugos, nacionalinių teisės aktų 
nuostatų.

Pagrindimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisminėje praktikoje nėra paminėta „ar panašių 
sveikatos priežiūros paslaugų“. Siekiant teisinio aiškumo ir suderinimo su socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo taisyklėmis žodžiai „ar panašių“ turėtų būti pakeisti žodžiais 
„arba tiek pat veiksmingo pacientui“. Tai atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
pateiktą Reglamento 1408/71 22 straipsnyje (Reglamento 883/2004 naujame 20 straipsnyje) 
minimos sąvokos „gydymas“ išaiškinimą (žr. pvz., bylos C-372/04 Watts, 61 pastraipą).

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33a) Atsisakymai suteikti išankstinį 
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leidimą negali būti grindžiami tik tuo, kad 
esama paslaugų laukiančiųjų sąrašų, 
kuriais naudojantis stacionarios sveikatos 
priežiūros paslaugos teikiamos planingai 
ir valdomos remiantis iš anksto 
nustatytais bendraisiais klinikiniais 
prioritetais, neatliekant atskirais 
konkrečiai atvejais objektyvaus paciento 
sveikatos būklės, jo ligos istorijos ir 
galimos eigos, jo patiriamo skausmo lygio 
ir (arba) jo negalios pobūdžio tuo metu, 
kai pateikiamas arba pakartotinai 
pateikiamas prašymas suteikti leidimą, 
medicininio įvertinimo.

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kokiomis sąlygomis galima atsisakyti suteikti išankstinį leidimą 
(žr. C-372/04, Watts byla).

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Siekiant suteikti pacientams galimybę 
praktikoje naudotis savo teisėmis gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse būtina teikti pacientams 
tinkamą informaciją visais svarbiausiais 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų klausimais. Kai 
sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 
kitose valstybėse, veiksmingiausia 
priemonė tokiai informacijai teikti yra 
įsteigti kiekvienoje valstybėje narėje 
kontaktinius centrus, į kuriuos pacientai 
galėtų kreiptis ir kurie galėtų teikti 
informaciją apie kitose valstybėse narėse 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas 
atsižvelgdami į padėtį tos valstybės narės 
sveikatos sistemoje. Kadangi sprendžiant 
su kitose valstybėse teikiama sveikatos 
priežiūra susijusius klausimus skirtingų 
valstybių narių valdžios institucijos turi 

(34) Siekiant suteikti pacientams galimybę 
praktikoje naudotis savo teisėmis gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse būtina teikti pacientams 
tinkamą informaciją visais svarbiausiais 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų klausimais. Kai 
sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 
kitose valstybėse, veiksmingiausia 
priemonė tokiai informacijai teikti yra 
įsteigti kiekvienoje valstybėje narėje 
kontaktinius centrus, į kuriuos pacientai 
galėtų kreiptis ir kurie galėtų teikti 
informaciją apie kitose valstybėse narėse 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas 
atsižvelgdami į padėtį tos valstybės narės 
sveikatos sistemoje. Kadangi sprendžiant 
su kitose valstybėse teikiama sveikatos 
priežiūra susijusius klausimus skirtingų 
valstybių narių valdžios institucijos turi 
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bendradarbiauti tarpusavyje, šie 
kontaktiniai centrai turėtų sudaryti tinklą, 
per kurį tokie klausimai galėtų būti 
sprendžiami veiksmingiausiai. Šie 
kontaktiniai centrai turėtų bendradarbiauti 
vienas su kitu ir turėtų sudaryti pacientams 
galimybę informuotai pasirinkti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse. Jie taip pat turėtų teikti informaciją 
apie esamas alternatyvas tuo atveju, kai 
kyla problemų dėl kitose valstybėse narėse 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, 
visų pirma apie neteisminio tarptautinio 
pobūdžio ginčų nagrinėjimo sistemas.

bendradarbiauti tarpusavyje, šie 
kontaktiniai centrai turėtų sudaryti tinklą, 
per kurį tokie klausimai galėtų būti 
sprendžiami veiksmingiausiai. Šie 
kontaktiniai centrai turėtų bendradarbiauti 
vienas su kitu ir turėtų sudaryti pacientams 
galimybę informuotai pasirinkti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse. Jie taip pat turėtų teikti informaciją 
apie esamas alternatyvas tuo atveju, kai 
kyla problemų dėl kitose valstybėse narėse 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų, 
visų pirma apie neteisminio tarptautinio 
pobūdžio ginčų nagrinėjimo sistemas.
Rengdamos informacijos apie kitose 
valstybėse narėse teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas teikimo tvarką, 
valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, kad 
reikia teikti informaciją prieinamu 
formatu ir galimas papildomos pagalbos 
priemones pažeidžiamiems pacientams, 
neįgaliems žmonėms ir žmonėms, 
turintiems specialiųjų poreikių.

Pagrindimas

Itin svarbu, kad informacija apie kitose valstybėse narėse teikiamas sveikatos priežiūros 
paslaugas būtų teikiama prieinamu formatu.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą;
papildomas priemones, kad specifinės 
vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 

(45) Visų pirma valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą;
papildomas priemones, kad specifinės 
vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
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pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje;
specialių kriterijų ir sąlygų, kurias turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą; Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti arba papildyti direktyvą 
papildomomis naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turėtų būti priimamos
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje;

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą;
papildomas priemones, kad specifinės 
vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje;
specialių kriterijų ir sąlygų, kurias turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą; Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti arba papildyti direktyvą 
papildomomis naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turėtų būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą;
paslaugų, kurios priskiriamos prie 
telemedicinos paslaugų, laboratorinių 
tyrimų ir nuotolinė diagnostika bei 
receptų išrašymas, sąrašą; papildomas 
priemones, kad specifinės vaistų ar 
cheminių medžiagų kategorijos būtų 
išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje;
specialių kriterijų ir sąlygų, kurias turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą; Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti arba papildyti direktyvą 
papildomomis naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turėtų būti priimamos 
laikantis Tarybos sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje numatytos reguliavimo 
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procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Taip pat svarbu paaiškinti, kurios paslaugos laikomos telemedicinos paslaugomis, 
laboratoriniais tyrimais ir nuotoline diagnostika bei receptų išrašymu. Tokiu būdu ši 
direktyva bus aiškesnė ir išsamesne, taigi ir veiksmingesnė.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) Tikėtina, kad šia direktyva sudarant 
geresnes sąlygas laisvam pacientų 
judėjimui Europos Sąjungoje bus 
skatinama sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjų konkurencija. Tikėtina, kad ši 
konkurencija paskatins gerinti sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybę, užtikrinti 
visiems galimybę jomis naudotis ir steigti 
kompetencijos centrus.

Pagrindimas

Kai įgyvendinant šią direktyvą bus pasiekti šie rezultatai, jie turėtų turėti teigiamą poveikį 
sveikatos apsaugos sistemoms valstybėse narėse, tačiau, siekiant kontroliuoti šios direktyvos 
įgyvendinimo rezultatus, būtina atidi stebėsena.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46b) Visiems turėtų būti suteikta 
galimybė naudotis Europos pavyzdinio 
centro paslaugomis.

Pagrindimas

Diskusija Europos pavyzdinių centrų klausimų tebevyksta. Svarbu pabrėžti, kad šią diskusiją 
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reikia užbaigti ir kad minėtųjų centrų tikslas  galimybė visiems naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis. Taigi į socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentą turėtų būti 
įtrauktas išlaidų kompensavimo klausimas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šia direktyva nustatomos bendros 
taislyklės, užtikrinančios paciento judumą, 
galimybę naudotis saugiomis, aukštos 
kokybės, tvariomis, efektyviomis ir 
veiksmingomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitose valstybėse narėse 
visiškai atsižvelgiant į valstybių narių 
atsakomybę už socialinės apsaugos 
išmokų, susijusių su sveikata, nustatymą 
ir už sveikatos paslaugų ir medicinos 
pagalbos organizavimą ir teikimą bei 
socialinės apsaugos išmokas 
vadovaujantis visuotinio prieinamumo, 
solidarumo, įperkamumo, vienodo 
teritorinio pasiekiamumo ir demokratinės 
kontrolės principais.

Pagrindimas

Siekiant, kad piliečiai neturėtų keliauti ieškoti sveikatos priežiūros paslaugų į kitą valstybę 
narę, svarbu, jog sistema taip pat būtų efektyvi.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati. Ši direktyva taikoma įstatymo 
nustatytoms, privačioms ir bendroms 
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sveikatos draudimo sistemoms.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo reglamentų, visų pirma, 
1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, 
judantiems Bendrijoje, 22 straipsnio ir 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo.

f) socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo reglamentų, visų pirma, 
1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, 
judantiems Bendrijoje, 19, 20, 22 ir 25 
straipsnių ir 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 17, 18, 19, 20, 27 ir 
28 straipsnių.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) 1992 m. birželio 18 d. Tarybos 
direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su tiesioginiu 
draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, 
derinimo, iš dalies keičiančios Direktyvas 
73/239/EEB ir 88/357/EEB (trečioji ne 
gyvybės draudimo direktyva)1.
1 OL L 228, 1992.8.11, p. 1.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 straipsnis 
netaikomas. Tačiau jeigu vykdomos 
Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 straipsnio 
2 dalyje išdėstytos leidimo išdavimo 
sąlygos, leidimas išduodamas ir išmokos 
mokamos laikantis to reglamento nuostatų.
Tokiu atveju šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsniai netaikomi.

2. Iki Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos taikoma taisyklė, 
kad, jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 
22 straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 
straipsnis netaikomas. Tačiau jeigu 
vykdomos Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 
22 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 7, 
8 ir 9 straipsniai netaikomi.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos taikoma taisyklė, 
kad, jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
20 straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
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pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 883/2004 20 
straipsnis netaikomas. Tačiau, jeigu 
vykdomos Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
20 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas visuomet 
išduodamas ir išmokos mokamos laikantis 
to reglamento nuostatų. Tokiu atveju šios 
direktyvos 6, 7, 8 ir 9 straipsniai 
netaikomi.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama pacientams, 
siekiant įvertinti, palaikyti ar pagerinti jų 
sveikatos būklę. Vadovaujantis šios 
direktyvos 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 straipsniais, 
sveikatos priežiūra laikomos gydymo 
paslaugos, kurių išlaidos 
kompensuojamos remiantis valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktais.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, paciento gaunamos kitoje 
valstybėje narėje nei ta, kurioje pacientas 
yra apdraustas;
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registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas;

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) „naudojimasis sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje“ –
sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

(c) „naudojimasis sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje“ –
sveikatos priežiūros paslaugos, gaunamos
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio g punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iia) apdraustas asmuo, kaip apibrėžta 
privataus sveikatos draudimo sutarties 
sąlygose;

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) Jeigu taikant Reglamentą (EEB) 
1408/71 ir Reglamentą (EB) 883/04 
sveikatos draudimo įstaiga valstybėje 
narėje, kurioje pacientas gyvena, 
atsakinga už gydymo išlaidų 
kompensavimą pagal tos šalies teisės 
aktus, tuomet taikant šią direktyvą toji 
valstybė narė laikoma šalimi, kurioje 
pacientas apdraustas;
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai 
arba sužeidimai, padaryti teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas.

(l) „nepageidaujamas reiškinys“ –
nenumatytas sužeidimas ar komplikacija, 
kurios paprastai nebūtų esant tokiai 
paciento būklei arba teikiant būtinas
sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindimas

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Reikalauja, kad valstybės narės užtikrintų kai kurias detales, jau įtrauktas apibrėžiant jų 
kokybės ir saugumo standartus. Remiantis Sutarties 152 straipsniu, kuriame nurodyta, kad 
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valstybės narės atsako už sveikatos paslaugų piliečiams organizavimą, finansavimą ir 
teikimą, labiau tiktų sakyti, kad valstybės narės turėtų atsižvelgti, o ne užtikrinti.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės, kuriose teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, atsako už 
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą 
ir teikimą. Laikydamosi visuotinumo, 
galimybės naudotis geros kokybės 
sveikatos priežiūros paslaugomis, 
teisingumo ir solidarumo principų ir 
atsižvelgdamos į bendruosius interesus bei 
su tuo susijusius viešųjų paslaugų 
uždavinius, vykdomus sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjų, aiškiai apibrėžia jų 
teritorijoje teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybės bei saugos standartus ir 
užtikrina, kad:

Pagrindimas

Turi būti nurodyta, kad sveikatos priežiūros paslaugos yra bendros svarbos paslaugos ir 
negali būti prilyginamos paprastoms paslaugoms, kurioms taikomos bendrosios vidaus rinkos 
reguliavimo nuostatos, remiantis 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) Šie kokybės ir saugumo standartai 
piliečiams viešai prieinami bei pateikiami 
aiškia ir lengvai prieinama forma;
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Stebėsenos rezultatų įvertinimas yra svarbus siekiant parodyti, kokių korekcinių veiksmų bus 
imamasi. Be to, įvertinimo rezultatus galima panaudoti kitais metais kuriant akredituotų ir 
pripažintų sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų tinklą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) būtų reguliariai stebima, kaip sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai taiko tokius 
standartus ir tikrina sveikatos priežiūros 
specialistų kompetenciją, o prireikus, 
skatina meistriškumą ir užtikrina, kad 
būtų laikomasi atitinkamų standartų, 
atsižvelgiant į medicinos mokslo ir 
sveikatos srities technologijų pažangą;

Pagrindimas

Nepaprastai svarbu, kad už pacientų saugumą atsakingi specialistai būtų kompetentingi.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

c) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
pateiktų visą svarbią informaciją, kad 
pacientai galėtų pasirinkti paslaugas ja 
remdamiesi, visų pirma, informaciją apie 
galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis, teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę, kainas ir rezultatus, apie 
jų draudimo apsaugą ar kitokius asmeninės 
arba kolektyvinės apsaugos būdus 
profesinės atsakomybės bei kitų paciento 
išlaidų, pvz., vaikus lydinčių tėvų kelionės 
ir apgyvendinimo išlaidų, kompensavimo
atžvilgiu;

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad pacientai būtų informuojami apie jiems taikomas išlaidų 
kompensavimo taisykles.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
pateiktų visą svarbią informaciją, kad 
pacientai galėtų pasirinkti paslaugas ja 
remdamiesi, visų pirma, informaciją apie 
galimybes pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis, kokybę, saugumą, teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų kainas ir 
rezultatus, apie jų draudimo apsaugą ar 
kitokius asmeninės arba kolektyvinės 
apsaugos būdus profesinės atsakomybės 
atžvilgiu;
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Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(d) pacientai, sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai ir visuomenė turėtų 
galimybę pateikti skundą ir jiems būtų
užtikrinama prieiga prie tinkamų teisės 
gynimo būdų ir kompensacijų, jeigu jiems
naudojantis sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje
padaryta žala arba jei jie sužino apie tokią 
žalą. Taip būtų užtikrinama veiksminga 
sveikatos priežiūros sistema ir profesinis 
reguliavimas.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(g) pacientai iš kitų valstybių narių 
traktuojami vienodai su valstybės narės, 
kurioje teikiama sveikatos priežiūros 
paslauga, gyventojais, įskaitant apsaugą 
nuo diskriminavimo pagal galiojančius 
Bendrijos ir nacionalinius valstybės narės, 
kurioje teikiama sveikatos priežiūros 
paslauga, teisės aktus. Tačiau šioje 
direktyvoje nėra jokių reikalavimų priimti 
planiniam gydymui arba prioriteto tvarka 
pacientus iš kitų valstybių narių kitų 
pacientų, turinčių panašių sveikatos 
paslaugų poreikių, sąskaita, pavyzdžiui, 
ilginant gydymo laukimo trukmę.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo ir nuoseklumo, būtų tikslinga į direktyvos tekstą įtraukti teiginį, 
patvirtinantį, kaip nurodyta 12 konstatuojamojoje dalyje, kad sveikatos priežiūros paslaugų 
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teikėjai planiniam gydymui arba prioriteto tvarka neprivalo priimti pacientų iš kitų valstybių 
narių kitų gydymą teikiančios valstybės narės pacientų sąskaita.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) Valstybės narės, vadovaudamosi 
Europos pagrindinių teisių chartija, 
aiškiai apibrėžia pacientų teises ir 
žmogaus teises sveikatos priežiūros 
sistemos požiūriu.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Turint mintyje tai, kaip svarbu (ypač 
pacientams) užtikrinti sveikatos priežiūros 
paslaugų kitoje valstybėje narėje kokybę ir 
saugumą, organizacijos, kurios nustato 
normas ir gaires pagal 1 ir 3 dalyse 
nurodytą tvarką, turi įtraukti bent jau 
pacientų organizacijas (ypač 
tarptautines).

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

priežiūra) arba norinčiam gauti kitoje 
valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų (planuojama 
priežiūra), nebūtų kliudoma gauti kitoje
valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, jeigu aptariamas 
gydymas kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, atsakingos institucijos
(nepažeisdamos Reglamento (EEB) Nr.
1408/71 ir Reglamento Nr. 883/2004 nuo 
jo taikymo dienos) kompensuoja visas 
apdraustojo išlaidas, kurios būtų 
kompensuojamos iš jo šalies įstatymų 
nustatytos socialinės apsaugos sistemos 
lėšų, jeigu tokios ar panašios sveikatos 
priežiūros paslaugos būtų suteiktos tos 
šalies teritorijoje. Bet kuriuo atveju 
valstybė narė, kurioje pacientas yra 
apdraustas, sprendžia, kokios sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidos yra 
kompensuojamos, nepaisant to, kur tos 
paslaugos teikiamos.

Pagrindimas

Pageidautina konkrečiai nurodyti, kad šiame straipsnyje kalbama apie planuojamą priežiūrą, 
dėl kurios vykstama į užsienį.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, socialinės apsaugos sistema ar 
kompetentingos institucijos 
(nepažeisdamos Reglamento (EEB) Nr.
1408/71 ir Reglamento Nr. 883/2004 nuo 
jo taikymo dienos) kompensuoja arba 
padengia kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas 
laikydamosi šios direktyvos nuostatų taip, 
kaip būtų kompensuojamos valstybėje 
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išlaidų. narėje, kurioje asmuo yra apdraustas, 
suteikto tokio paties ar panašų poveikį 
turinčio gydymo išlaidos, neviršijant 
faktinių sveikatos priežiūros paslaugų, 
kuriomis pasinaudota, išlaidų. Valstybės 
narės gali nuspręsti apmokėti kitas 
susijusias išlaidas, pavyzdžiui, nakvynės ir 
kelionės.

Pagrindimas

Paaiškinama, kad išlaidas turi kompensuoti ne valstybė narė, o atitinkama (-os) socialinės 
apsaugos sistemos įstaiga (-os).

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, pacientui, norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas, gali taikyti tokias 
pačias sveikatos priežiūros paslaugų 
gavimo ir išlaidų kompensavimo sąlygas, 
tinkamumo kriterijus ir reglamentavimo 
bei administracinius formalumus, kokie 
būtų taikomi teikiant tokias pačias ar 
panašias sveikatos priežiūros paslaugas
jos teritorijoje, jeigu tos sąlygos ir 
formalumai nėra diskriminaciniai ir 
nekliudo laisvam asmenų judėjimui.

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, pacientui, norinčiam gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas, gali taikyti tokias 
pačias sveikatos priežiūros paslaugų 
gavimo ir išlaidų kompensavimo sąlygas, 
tinkamumo kriterijus ir reglamentavimo 
bei administracinius formalumus, kokie 
būtų taikomi teikiant tokį pat arba tiek pat 
pacientui veiksmingą gydymą jos 
teritorijoje, jeigu tos sąlygos ir formalumai 
nėra diskriminaciniai ir nekliudo laisvam 
asmenų judėjimui.

Pagrindimas

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisminėje praktikoje nėra paminėta „ar panašių 
sveikatos priežiūros paslaugų“. Siekiant teisinio aiškumo ir suderinimo su socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo taisyklėmis žodžiai „ar panašių“ turėtų būti pakeisti žodžiais 
„arba tiek pat veiksmingų pacientui“. Tai atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
pateiktą Reglamento 1408/71 22 straipsnyje (Reglamento 883/2004 naujame 20 straipsnyje) 
minimos  sąvokos „gydymas“ išaiškinimą (žr. pvz., bylos C-372/04 Watts, 61 pastraipą).
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės turi turėti metodą 
apskaičiuoti išlaidoms, kurios 
apdraustiesiems, pasinaudojusiems 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, turi būti 
kompensuojamos iš įstatymų nustatytos 
socialinio draudimo sistemos lėšų. Šis 
metodas turi būti pagrįstas objektyviais, 
nediskriminaciniais ir iš anksto žinomais 
kriterijais, o pagal šį metodą turi būti 
kompensuojama ne mažiau išlaidų, nei 
būtų kompensuojama, jei tokios pačios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos
būtų suteiktos valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teritorijoje.

4. Valstybės narės turi turėti metodą 
apskaičiuoti išlaidoms, kurios 
apdraustiesiems, pasinaudojusiems 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, turi būti 
kompensuojamos iš įstatymų nustatytos 
socialinio draudimo sistemos lėšų. Šis 
metodas turi būti pagrįstas objektyviais, 
nediskriminaciniais ir iš anksto žinomais 
kriterijais, o pagal šį metodą turi būti 
kompensuojama ne mažiau išlaidų, nei 
būtų kompensuojama, jei toks pat arba tiek 
pat veiksmingas pacientui gydymas būtų
suteiktas valstybės narės, kurioje asmuo 
yra apdraustas, teritorijoje.

Pagrindimas
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisminėje praktikoje nėra paminėta „ar panašių 
sveikatos priežiūros paslaugų“. Siekiant teisinio aiškumo ir suderinimo su socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo taisyklėmis žodžiai „ar panašių“ turėtų būti pakeisti žodžiais 
„arba tiek pat veiksmingų pacientui“. Tai atitinka Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 
pateiktą Reglamento 1408/71 22 straipsnyje (Reglamento 883/2004 naujame 20 straipsnyje) 
minimos  sąvokos „gydymas“ išaiškinimą (žr. pvz., bylos C-372/04 Watts, 61 pastraipą).

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės turi turėti metodą 
apskaičiuoti išlaidoms, kurios 
apdraustiesiems, pasinaudojusiems 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, turi būti 
kompensuojamos iš įstatymų nustatytos 
socialinio draudimo sistemos lėšų. Šis 
metodas turi būti pagrįstas objektyviais, 
nediskriminaciniais ir iš anksto žinomais 
kriterijais, o pagal šį metodą turi būti 

4. Valstybės narės turi turėti metodą 
apskaičiuoti išlaidoms, kurios 
apdraustiesiems, pasinaudojusiems 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, turi būti 
kompensuojamos iš įstatymų nustatytos 
socialinio draudimo sistemos lėšų. Šis 
metodas turi būti pagrįstas objektyviais, 
nediskriminaciniais ir iš anksto žinomais 
kriterijais, o pagal šį metodą turi būti 
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kompensuojama ne mažiau išlaidų, nei 
būtų kompensuojama, jei tokios pačios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teritorijoje.

kompensuojama ne mažiau išlaidų, nei 
būtų kompensuojama, jei tokios pačios ar 
panašios sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teritorijoje.

Pagrindimas

Vienoda prieiga prie sveikatos priežiūros paslaugų gali netekti prasmės dėl to, kad už 
sveikatos priežiūros paslaugas pacientas pirmiausia turėtų susimokėti pats, o po to prašyti 
kompensacijos. Valstybės narės, kuriose pacientas apdraustas ir kuriose gydomas, galėtų 
nustatyti tarpusavio  greito atsiskaitymo schemas (jei ne visais, tai bent sunkiai ekonomiškai 
besiverčiančių pacientų atvejais). Nurodant, kad išlaidos bus kompensuojamos apdraustajam 
asmeniui, šia galimybe pasinaudoti negalima.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pacientams, vykstantiems į kitą valstybę 
narę gauti sveikatos priežiūros paslaugų 
arba norintiems gauti kitoje valstybėje 
narėje teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų, turi būti užtikrinta galimybė 
susipažinti su savo medicininiais 
dokumentais pagal nacionalines priemones, 
įgyvendinančias Bendrijos nuostatas dėl 
asmens duomenų apsaugos, visų pirma − 
Direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB.

5. Pacientams, vykstantiems į kitą valstybę 
narę gauti sveikatos priežiūros paslaugų 
arba norintiems gauti kitoje valstybėje 
narėje teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų, turi būti užtikrinta galimybė 
susipažinti su savo medicininiais 
dokumentais pagal nacionalines priemones, 
įgyvendinančias Bendrijos nuostatas dėl 
asmens duomenų apsaugos, visų pirma − 
direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB. Jei 
ligos istorijos saugomos elektronine 
forma, pacientas turi teisę gauti jų kopijas 
arba jam suteikiama prieiga prie šių 
dokumentų nuotoliniu būdu.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pacientams, vykstantiems į kitą valstybę 
narę gauti sveikatos priežiūros paslaugų
arba norintiems gauti kitoje valstybėje 

5. Pacientams, gaunantiems sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje nei jie apdrausti, arba norintiems jų
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narėje teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų, turi būti užtikrinta galimybė 
susipažinti su savo medicininiais 
dokumentais pagal nacionalines priemones, 
įgyvendinančias Bendrijos nuostatas dėl 
asmens duomenų apsaugos, visų pirma − 
Direktyvas 95/46/EB ir 2002/58/EB.

gauti kitoje valstybėje narėje, turi būti 
užtikrinta galimybė susipažinti su savo 
medicininiais dokumentais pagal 
nacionalines priemones, įgyvendinančias 
Bendrijos nuostatas dėl asmens duomenų 
apsaugos, visų pirma − direktyvas
95/46/EB ir 2002/58/EB.

Pagrindimas

The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the 
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs.
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g.  Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, nekelia sąlygos gauti išankstinį 
leidimą, kad kompensuotų nestacionariųjų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, 
jeigu tos priežiūros paslaugų išlaidos būtų 
apmokėtos iš tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemos lėšų, tokias paslaugas 
suteikus tos šalies teritorijoje.

Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, nekelia sąlygos gauti išankstinį 
leidimą, kad kompensuotų nestacionariųjų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidas, 
jeigu tos priežiūros paslaugų išlaidos būtų 
apmokėtos iš tos valstybės privalomosios
socialinės apsaugos sistemos lėšų, tokias 
paslaugas suteikus tos šalies teritorijoje.

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų vertinimo principai taikomi atsižvelgiant į tų paslaugų 
teikimo išlaidas, jei jos būtų suteiktos teritorijoje ir apmokėtos privalomosios socialinio 
draudimo sistemos toje valstybėje narėje, kurioje pacientas apdraustas. Tai atitinka šios 
direktyvos 6 straipsnyje vartojamą terminą.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Šioje direktyvoje kitoje valstybėje 
suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo požiūriu 
stacionarioji ir specializuota sveikatos 
priežiūra yra sveikatos priežiūra, apibrėžta 
valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, ir kuri:

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) sveikatos priežiūra, kai reikia, kad 
pacientas, kuriam teikiama paslauga, 
pasiliktų bent vienai nakčiai; arba

Pagrindimas
Komisijos pateikiama apibrėžtis neatitinka valstybėse narėse teikiamų paslaugų. Pavyzdžiui, 
ji neapima ambulatorinės chirurgijos.
Apibrėžtis, atitinkanti tikrąjį teikiamų paslaugų pobūdį, turėtų remtis stacionariosios 
sveikatos priežiūros apibrėžtimi, vartojama valstybėje narėje, kurioje pacientas apdraustas.
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Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

- sveikatos priežiūros paslaugas, kai reikia 
naudotis labai specializuota ir išlaidoms 
imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba

(b) sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
reikia naudotis labai specializuota ir 
išlaidoms imlia medicinos infrastruktūra ar 
medicinos įranga; arba

- sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams.

(c) sveikatos priežiūros paslaugas, kai 
gydymas yra ypač pavojingas pacientui ar 
gyventojams.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, kad išankstinių leidimų sistemos svarbios pacientams, kadangi 
jas taikant suteikiama aiškumo, kaip bus kompensuojamos išlaidos, ką reikės sumokėti 
patiems, kaip bus organizuojama priežiūra vėliau ir kaip reikės elgtis, jei kas nors nepavyks.
Šios taisyklės sveikatos apsaugos sistemose vienodai taikomos sveikatos priežiūros 
paslaugoms, teikiamoms ligoninėse ir kitose įstaigose, taip pat planuojant paslaugas ir 
tvarkant finansinius išteklius.
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, gali nustatyti išankstinio 
leidimo stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje, 
išlaidų kompensavimo savo socialinės 
apsaugos lėšomis sistemą, jeigu laikomasi
šių sąlygų:

3. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, nustato išankstinio leidimo 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų, suteiktų kitoje valstybėje narėje, 
išlaidų kompensavimo savo socialinės 
apsaugos lėšomis sistemą, jeigu tai 
paveiktų svarbius sveikatos priežiūros 
sistemos aspektus, įskaitant jos taikymo 
sritį, išlaidas arba finansinę struktūrą. Ši 
sistema taikoma nepažeidžiant 
Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 ir 
Reglamento Nr. 883/2004 nuo jo taikymo 
dienos.

(a) jeigu sveikatos priežiūros paslaugos 
būtų suteiktos jos teritorijoje, jų suteikimo 
išlaidos pagal tos valstybės socialinės 
apsaugos sistemą būtų kompensuotos; bei
(b) sistemos tikslas yra reglamentuoti 
išvykstančių įgyvendinant šį straipsnį 
pacientų srautą ir išvengti, kad nebūtų 
rimtai pažeista arba negalėtų būti rimtai 
pažeista:
(i) valstybės narės socialinės apsaugos 
sistemos finansų pusiausvyra; ir (arba)
(ii) ligoninių sektoriaus planavimo ir 
racionalizavimo veikla, kuria siekiama 
išvengti ligoninių lovų pertekliaus, nebūtų 
išbalansuota stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūla ir sukeltos 
nereikalingos logistikos ir finansinės 
sąnaudos, nebūtų apsunkintas visiems 
prieinamų subalansuotų medicinos ir 
ligoninių paslaugų teikimas arba 
nesumažėtų sveikatos priežiūros 
pajėgumai ar medicininė kompetencija 
atitinkamos valstybės narės teritorijoje.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pripažįstama, kad išankstinių leidimų sistemos svarbios pacientams, kadangi 
jas taikant suteikiama aiškumo, kaip bus kompensuojamos išlaidos, ką reikės sumokėti 
patiems, kaip bus organizuojama priežiūra vėliau ir kaip reikės elgtis, jei kas nors nepavyks.
Valstybės narės turi turėti galimybę spręsti, kokiomis aplinkybėmis būtina taikyti išankstinių 
leidimų sistemas pacientams, kurie nori gauti sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje, jei šios 
sistemos atitinka skaidrumo ir proporcingumo kriterijus, yra paprastos ir nesudėtingos bei jas 
taikant laiku pateikiami atsakymai į užklausimus.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Siekiant išvengti tokio poveikio, 
išankstinių leidimų sistema taikoma 
nepažeidžiant 3 straipsnio 2 dalies 
nuostatų ir turi būti proporcinga bei
taikoma tik būtinais atvejais ir neturi tapti 
savavališka diskriminavimo priemone.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Išankstinių leidimų sistemos turi būti 
prieinamos vietos ir regionų lygmenimis, 
jos turi būti skaidrios ir lengvai 
pasiekiamos pacientams. Prašymo gauti 
išankstinį leidimą ir atsisakymo jį suteikti 
taisyklės turi būti pateiktos prieš 
pateikiant prašymą, kad prašymas būtų 
pateikiamas teisingai ir skaidriai.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei buvo pateiktas prašymas gauti 
išankstinį leidimą ir leidimas buvo 
suteiktas, valstybė narė, kurioje 
apdraustas pacientas, užtikrina, kad 
pacientas iš anksto apmoka tik tas 
išlaidas, kurias jis būtų turėjęs apmokėti, 
jei priežiūra būtų buvusi suteikta pagal jo 
šalies sveikatos apsaugos sistemą.
Valstybės narės turėtų tiesiogiai pervesti 
lėšas iš fondų sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjams už kitas išlaidas.

   

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pacientams, norintiems pasinaudoti 
kitoje valstybėje narėje teikiamomis 
sveikatos priežiūros paslaugomis, 
užtikrinama teisė prašyti išankstinio 
leidimo valstybėje narėje, kurioje jie 
apdrausti.

Pagrindimas

Tikslas, kuriuo siekiama, kad kiekvienas turėtų teisę į sveikatos priežiūrą kitoje valstybėjė 
narėje ir siekiant pacientams suteikti galimybę žinoti, ar jų išlaidos bus kompensuotos ar ne, 
svarbu, kad jiems būtų suteikta galimybė prašyti išankstinio leidimo valstybėje narėje, kurioje 
jie yra apdrausti  Jei sistemoje nebūtų numatyta ši teisė prašyti išankstinio leidimo, 
pacientams kiltų didelių abejonių ekonominiu požiūriu.  Dėl šių abejonių teisė naudotis kitos 
valstybės sveikatos priežiūros paslaugomis taptų mažiau patraukli mažesnes pajamas 
turintiems pacientams ir dėl to jos būtų ne visiems vienodai prieinamos.



AD\767465LT.doc 43/62 PE 413.995v02-00

LT

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 6 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Valstybė narė, kurioje suteikiamos 
gydymo paslaugos gali imtis atitinkamų 
priemonių ir valdyti pacientų srautus bei 
išvengti neigiamo jų poveikio sveikatos 
priežiūros sistemai. Valstybė narė, kurioje 
suteikiamos gydymo paslaugos, užtikrina, 
kad pacientai nebūtų diskriminuojami 
pilietybės pagrindu, o priemonės, 
kuriomis ribojamas laisvas judėjimas, 
būtų proporcingos ir numatomos tik 
būtinu atveju.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 8 
straipsnio 3 dalyje, kitoje valstybėje narėje 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimu ir kitomis 6 straipsnio 3 
dalyje nurodytomis sąlygomis bei 
formalumais būtų pagrįstos iš anksto 
paskelbtais objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi tikslui pasiekti. Tačiau 
bet kuris apdraustasis visada turės teisę 
gauti išankstinį leidimą pagal reglamentus 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo, nurodytus 3.1 str. f punkte, 
jeigu bus laikomasi Reglamento 1408/71 
22.1 str. c punkto ir 22.2 str. sąlygų.

1. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, užtikrina, kad administracinės 
procedūros, susijusios su naudojimusi 
sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje 
valstybėje narėje, kai reikalaujama bet 
kokio išankstinio leidimo, nurodyto 8 
straipsnio 3 dalyje, kitoje valstybėje narėje 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimu ir kitomis 6 straipsnio 3 
dalyje nurodytomis sąlygomis bei 
formalumais būtų pagrįstos iš anksto 
paskelbtais objektyviais ir 
nediskriminaciniais kriterijais, kurie yra 
būtini ir proporcingi tikslui pasiekti. Tačiau 
iki dienos, kai bus taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 883/2004, taikoma taisyklė, kad 
bet kuris apdraustasis visada turės teisę 
gauti išankstinį leidimą pagal reglamentus 
dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo, nurodytus 3.1 str. f punkte, 
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jeigu bus laikomasi Reglamento 1408/71 
22.1 str. c punkto ir 22.2 str. sąlygų. Nuo 
tos dienos, kai bus taikomas Reglamentas 
(EB) Nr. 883/2004, taikoma taisyklė, kad 
įvykdžius Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
20 straipsnio sąlygas apdraustasis visada 
turės teisę gauti išankstinį leidimą pagal 
reglamentus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo, nurodytus 3.1 str. f 
punkte.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, nustatydamos paraiškų dėl 
naudojimosi sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
tvarkymo laikotarpius, atsižvelgia į:

Valstybės narės, nustatydamos paraiškų dėl 
naudojimosi sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
tvarkymo laikotarpius, nustato kriterijus ir
atsižvelgia į:

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) ar skubiai reikia suteikti atitinkamas 
gydymo paslaugas ar gydymo procedūras;

Pagrindimas

Gali būti, kad daugeliu atvejų pacientai nekenčia skausmo, tačiau jiems būtina skubiai 
suteikti gydymą arba gydymo procedūras..
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) sveikatos priežiūros teikėjų 
akreditaciją valstybėje narėje, kurioje 
teikiamas gydymas.

Pagrindimas

Akreditacija yra svarbi siekiant įvertinti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų kokybę kitose 
valstybėse narėse.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 4 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) paciento ligos istorija

Pagrindimas

Teisingumo teismas mano, kad, siekiant nustatyti, ar gydymo paslaugos, kurios daro tą patį 
poveikį pacientui, gali būti nevėluojant suteiktos šalyje, kurioje gyvena pacientas, atsakingos 
institucijos taip pat reikalaujama atsižvelgti į paciento ligos istoriją (žr. C-372/04, Watts, 62 
dalis).

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybė narė, kurioje pacientas gauna 
gydymo paslaugas, užtikrina, kad būtų 
numatytos priemonės teikti objektyvią, 
palyginamąją ir pulną informaciją 
visuomenei, įskaitant sveikatos priežiūros 
paslaugas bei registruotus specialistus ir 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus toje 
valstybėje narėje, apie taikomus kokybės 
ir saugos standartus, šalies reguliavimo 
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padaroma žala. sistemą, skundų teikimo tvarką, kai 
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 
toje valstybėje narėje padaroma žala.
1b. Teikiant informaciją apie kitų 
valstybių narių sveikatos priežiūros 
paslaugas aiškiai apibrėžiamas pacientų 
teisių pagal šią direktyvą ir teisių pagal 3 
straipsnio 1 dalies f punkte nurodytus 
reglamentus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo skirtumas.

Pagrindimas

Siekiant, kad ligoninė būtų pasirenkama deramai apgalvotai, būtina pateikti pakeitime 
minimą informaciją.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

   

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be to, prie 1 dalyje nurodytos 
informacijos valstybė narė, kurioje 
registruoti sveikatos priežiūros specialistai 
ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, 
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turi pateikti elektroninėmis priemonėmis 
lengvai pasiekiamą informaciją apie 
sveikatos priežiūros specialistus ir 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, 
nurodyti jų vardus, pavardes, registracijos 
numerį, sveikatos priežiūros specialistų 
adresą ir jų vykdomos veiklos 
apribojimus.

Pagrindimas

In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater 
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health  
professionals and health service providers should be available in Member states so that 
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if 
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals 
providing care. The international evidence illustrates that the most practical way for patients 
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the 
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available 
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either 
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by 
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain 
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the 
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of 
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions 
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary 
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 a straipsnis
Valstybė narė, kurioje teikiamos gydymo 

paslaugos, užtikrina, kad

a) pacientams pareikalavus būtų suteikta 
informacijos apie teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės ir saugumo 
garantijas;

b) valstybės narės, kurioje teikiamos 
gydymo paslaugos, teikia informaciją apie 
teikiamas paslaugas, kainą ir pasėkmes, 
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įskaitant skundų teikimo ir nagrinėjimo 
bei žalos, padarytos teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas, atlyginimo tvarką.

Pagrindimas

Pacientams turi būti suteikta visa atitinkama ir naudinga informacija. Taigi valstybė narė 
pati teikia informaciją apie savo sveikatos sitemą. Jei valstybių narių būtų reikalaujama 
pateikti informacijos apie kitas 26 valstybe nares, kiltų pavojus, kad informacija neteisinga ir 
informavimo sistema nepatikima.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis.

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis. Valstybės narės 
užtikrina, kad paciento organizacijos, 
sveikatos draudimo fondai ir priežiūros 
palsugų teikėjai dalyvautų šių 
nacionalinių kontaktinių centrų veikloje.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis.

1. Valstybės narės skiria sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
nacionalinius kontaktinius centrus ir 
praneša Komisijai jų pavadinimus bei 
kontaktinius duomenis. Siekdamos 
patenkinti susijusių šalių poreikius jos 
taip pat gali sudaryti nacionalinius 
stacionarios sveikatos priežiūros centrų ir 
specializuotos sveikatos priežiūros įstaigų 
sąrašus.
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Paciento teisė gauti informaciją turi būti visiškai užtikrinama teikiant informaciją apie 
kompetencijos ar specializuotus sveikatos priežiūros centrus, kad pacientas galėtų deramai 
pagalvotai pasirinkti.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) teikia ir platina informaciją pacientams 
apie jų teises, susijusias su sveikatos 
priežiūros paslaugomis kitose valstybėse, 
apie kokybės bei saugos standartus, 
asmens duomenų apsaugą, skundų teikimo 
tvarką, specialistų ir paslaugų teikėjų 
veiklos reguliavimo priemones ir 
peimones, kuriomis vadovaujantis gali 
būti taikomi reguliavimo veiksmai, žalos, 
padarytos teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas toje valstybėje narėje, atlyginimo 
būdus ir apie taikomas taisykles bei 
sąlygas;
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Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pacientai pirmiausia kreipiasi į sveikatos priežiūrios specialistus, todėl jiems turi būti 
suteikta informacijos apie pacientu teises tam, kad būtų paisoma šių teisių ir kad pacientams 
būtų padedama gauti jiems būtinos pagalbos.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 3 a dalies (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Valstybėje narėje, kurioje suteikiamos 
gydymo paslaugos, nacionaliniai 
kontaktiniai centrai registruoja visą veiklą 
valstybėje narėje, kurioje suteikiamos 
gydymo paslaugos pagal , 7, 8, 9 ir 15 
straipsnių nuostatas ir praneša apie tai 
valstybės narės, kurioje teikiamos gydymo 
paslaugos, atsakingoms valdžios įstaigoms 
ir valstybės narės, kurioje apdraustas 
pacientas, nacionaliniams kontaktiniams 
centrams.  Sveikatos priežiūros paslaugų 
teikėjai tik gavę reikalingą informaciją 
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perduodą ją savo valstybės narės 
nacionaliniams konktaktiniams centrams.

Pagrindimas

Siekiama, kad procedūra būtų kuo sklandesnė.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Skatindamos siekti didesnės sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės ir saugumo
valstybės narės suteikia viena kitai 
savitarpio pagalbą, būtiną šiai direktyvai 
įgyvendinti.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Valstybės narės suteikia viena kitai 
savitarpio pagalbą, būtiną šiai direktyvai 
įgyvendinti ir sudaro susitarimus šiuo 
klausimu.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 

Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 
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priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus.

priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus ir sudaro 
susitarimus šiuo klausimu.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas, laikinai 
arba nereguliariai teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas kitose valstybėse 
narėse ir skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus.

2.Valstybės narės padeda bendradarbiauti 
regionų ir vietos lygmeniu sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse srityje ir bendrauti valstybės narės, 
kurioje teikiamas gydymas, bei valstybės 
narės, kurioje apdraustas pacientas, 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams 
siekiant užtikrinti geresnį priežiūros 
tęstinumą, taip pat naudojant informacines 
ir ryšių technologijas, laikinai arba 
nereguliariai teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse ir 
skatina kitus tarpvalstybinio 
bendradarbiavimo būdus.

Pagrindimas

Priežiūros tęstinumas yra gyvybiškai svarbus paciento saugumui. Medikų grupės paciento 
kilmės šalyje turėtų glaudžiai bendradrbiauti su šalies, kurioje teikiamos gydymo paslaugos, 
medikų ir specialistų grupėmis, kad būtų užtikrintas priežiūros tęstinumas.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės šalys, ypač kaimyninės 
šalys, gali sudaryti dvišalius susitarimus 
kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse, inter alia, dėl 
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naudingų bendradarbiavimo programų, 
kurios turėtų išlikti arba kurios turėtų 
būti plėtojamos, dėl į šias šalis 
atvykstančių ir išvykstančių pacientų 
srautų, planavimo sistemų ir dėl tam tikrų 
tarpvalstybinių priežiūros formų.

Pagrindimas

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  2a. Valstybės narės nedelsdamos savo 
iniciatyva praneša viena kitai apie 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus 
arba sveikatos priežiūros specialistus, kai 
jiem taikomi reguliavimo veiksmai dėl jų 
registravimo arba jų teisės teikti 
paslaugas.  

  

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) yra būtini ir proporcingi žmonių 
sveikatai saugoti ir nėra diskriminuojantys
arba

(a) nėra būtini ir nėra proporcingi žmonių 
sveikatai saugoti ir yra diskriminuojantys 
arba
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Pagrindimas

Komisijos pateiktoje versijoje sakinys yra neteisingas. Punkte a nurodomos išimtys, kurių 
valstybės narės neprivalo laikyti bendra tvarka: atskirų receptų pripažinimo apribojimų 
draudimai pripažįstami tik tokiu atveju, kai receptai išrašomi ne tik būtiniausiems poreikiams 
ir yra proporcingi siekiui apsaugoti žmogaus sveikatą arba yra diskriminuojantys.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Dėl kitoje valstybėje narėje išduotų 
receptų nebus keičiama valstybės narės 
teisė nustatyti išmokas, kurias valstybė 
narė pati nusprendžia išmokėti. 

Pagrindimas

Šia direktyva nesiekiama padaryti negaliojančiu subsidiarumo principo, pagal kurį valstybės 
narės sprendžia kokias lengvatas jos nori suteikti.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Atskirų receptų išlaidų 
kompensavimas grindžiamas 
atitinkamomis valstybės narės, kurioje 
apdraustas pacientas, nuostatomis.

Pagrindimas

Dvišalio receptų pripažinimo aspektas turi būti paaiškintas atsižvelgiant į kompensavimo 
klausimą. Svarbu, kad būtų kompensuojami tik tie medicinos produktai, kurie sudaro dalį 
paciento valstybės narės kompensuojamų produktų dalį.
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Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas, privalo kitos valstybės narės 
gydytojo pagal receptą paskirtus vaistus 
kompensuoti tik tuo atveju, kai ir išlaidos 
patiriamos valstybėje narėje, kurioje 
pacientas apdraustas (pvz., vadovaujantis 
kompensavimo kodeksu arba tiksliu 
sąrašu).

Pagrindimas

Neįrašius šio pakeitimo, būtų prieštaraujama 11 straipsniui.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) priemones, leidžiančias vaistininkams 
ar kitiems sveikatos priežiūros 
specialistams patikrinti recepto 
autentiškumą ir tai, ar kitoje valstybėje 
narėje jį išdavė įgaliotas asmuo, − ji 
parengia Bendrijos recepto formą ir remia 
e. receptų sistemos sąveiką;

(a) priemones, leidžiančias vaistininkams 
ar kitiems sveikatos priežiūros 
specialistams patikrinti recepto 
autentiškumą ir tai, ar kitoje valstybėje 
narėje jį išdavė įgaliotas asmuo, − ji 
parengia standartizuotą Bendrijos recepto 
formą ir remia e. receptų sistemos sąveiką;

Pagrindimas

Tendencijų ir modelių, susijusių su neigiamais įvykiais ar sistemos sutrikimais 
tarpvalstybinės svaikatos priežiūros požiūriu stebėsena padės valstybėms narėms ir Komisijai 
nustatyti problemas, kurios gali kilti įgyvendinant šią direktyvą.
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) priemones, skirtas užtikrinti, kad 
vaistai, kuriems receptas išduotas vienoje 
valstybėje narėje ir kurie parduodami kitoje 
valstybėje, būtų tinkamai pažymėti ir kad 
informacija apie vaistą pacientams būtų 
suprantama; receptai, išrašyti naudojant šį 
Bendrijos formatą turi būti formuluojami 
vadovaujantis tarptautiniu prekės ženklu 
neregistruoto pavadinimo (TNP) sistema.

Pagrindimas

Tam, kad būtų galima suprasti receptus visose Europos šalyse, receptai, išrašyti naudojant 
Bendrijos formatą turi būti parašyti naudojant bendrą kalbą, tai yra tarptautiniu prekės 
ženklu neregistruoto pavadinimo (TNP) sistema, pagal kurią, medicininiai produktai 
nustatomi pagal molekulę ir ne pagal jų prekybinius pavadinimus, kurie gali skirtis įvairiose 
šalyse.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) priemones, skirtas tam, kad siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatos saugą 
receptai tam tikrų kategorijų vaistams 
prireikus nebūtų pripažįstami, kaip 
numatyta šiame straipsnyje.

(c) priemones, skirtas tam, kad siekiant 
užtikrinti visuomenės sveikatos saugą 
receptai tam tikrų kategorijų vaistams, kai 
taikomos 1 dalyje numatytos sąlygos, 
prireikus nebūtų pripažįstami, kaip 
numatyta šiame straipsnyje.

Pagrindimas

Siekiant didesnio aiškumo pageidautina prisiminti sąlygas, korios neleidžia valstybėms 
narėms uždrausti atskirų receptų pripažinimo apribojimus.



AD\767465LT.doc 57/62 PE 413.995v02-00

LT

Pakeitimas 96

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) priemones, kurios užtikrintų, kad 
išrašyti receptai ir apie išrašytus 
medicininius prduktus suteikta 
informacija yra prieinama neįgaliems 
asmenims.  

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15 a straipsnis
Bandymų sritys

Siekdama ateityje kaip galima 
veiksmingiau rengti sveikatos priežiūros 
politikos sritį Komisija nustato bandymų 
pasienio regionus, kuriuose būtų galima 
nuosekliai patikrinti, išanalizuoti ir 
įvertinti su tarpvalstybine sveikatos 
priežiūros susijusias iniciatyvas.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės padeda kurti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų Europos 
pavyzdinių centrų tinklus. Prie šių tinklų 
bet kada gali prisijungti nauji sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai, jeigu jie 
atitinka visas sąlygas ir kriterijus.

1. Valstybės narės padeda kurti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų Europos 
pavyzdinių centrų tinklus ir plėtoja 
bendradarbiavimo patirtį turėdamos  
mintyje sveikatos priežiūrą Europos 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
grupėse. Prie šių tinklų bet kada gali 
prisijungti nauji sveikatos priežiūros 
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paslaugų teikėjai, jeigu jie atitinka visas 
sąlygas ir kriterijus.

Pagrindimas

Europos tarpvalstybinio bendradarbiavimo grupės (ETBG) tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
sveikatos srityje lygmeniu yra svarbi ir jau taikoma priemonė. Pažangiąją ETBG patirtį 
galima būtų taikyti toliau plėtojant šioje direktyvoje aptariamas sritis.  

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) padėti užtikrinti, kad visi galėtų 
veiksmingai naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis, ypač siekiant panaikinti 
sveikatos priežiūros paslaugų skirtumus 
skirtingose valstybėse narėse ir jų viduje;

Pagrindimas

Tai vienas iš svarbiausių sveikatos apsaugos politikos elementų.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) parengti visų sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjų duomenų bazę ir 
informaciją apie konkrečias 
specializacijas siekiant sudaryti 
kompetencijos centrų sąrašą;

Pagrindimas

Tokiu būdu galima padėti pacientams teisingai pasirinkti konkrečią ligoninę.
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Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  Valstybės narės, perkančios s e. sveikatos 
paslaugas iš kitų valstybių narių paslaugų 
teikėjų ir specialistų  užtikrina, kad jų 
teikiamos paslaugos yra tinkamai 
reguliuojamos, jie turi atitinkamą 
kvalifikaciją ir kad jie įrodė atitinkamoms 
atsakingoms valdžios įstaigoms, kad jie 
yra tinkami vykdyti šia veiklą ir teikti e. 
sveikatos paslaugas.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės kaupia stebėsenai 
reikalingus statistinius ir kitus papildomus 
duomenis apie sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą kitose valstybėse narėse, 
suteiktas priežiūros paslaugas, tokių 
paslaugų teikėjus ir pacientus, išlaidas ir 
rezultatus. Tokie jų kaupiami duomenys 
yra sveikatos priežiūros duomenų kaupimo 
sistemos dalis pagal nacionalinius ir 
Bendrijos teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas statistinių duomenų 
kaupimas ir asmens duomenų apsauga.

1. Valstybės narės kaupia stebėsenai 
reikalingus statistinius ir kitus papildomus 
duomenis apie sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą kitose valstybėse narėse, 
suteiktas priežiūros paslaugas, tokių 
paslaugų teikėjus ir pacientus, išlaidas ir 
rezultatus. Jos taip pat stebi tendencijas ir 
modelius, susijusius su neigiamais 
įvykiais ar sistemos sutrikimais 
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros 
požiūriu. Tokie jų kaupiami duomenys yra 
sveikatos priežiūros duomenų kaupimo 
sistemos dalis pagal nacionalinius ir 
Bendrijos teisės aktus, kuriais 
reglamentuojamas statistinių duomenų 
kaupimas ir asmens duomenų apsauga.

Pagrindimas

Tendencijų ir modelių, susijusių su neigiamais įvykiais ar sistemos sutrikimais 
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros požiūriu stebėsena padės valstybėms narėms ir Komisijai 
nustatyti problemas, kurios gali kilti įgyvendinant šią direktyvą.
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Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 a dalis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenys renkami siekiant įvertinti, 
ar įgyvendinant šią direktyvą skatinamas 
pacientų judumas, ar apskritai gerinama 
sveikatos priežiūros kokybė ir ar visiems 
užtikrinamos galimybės naudotis 
paslaugomis.

Pagrindimas

Reikia pabrėžti, kad, turint minty šios direktyvos tikslą, surinkti duomenys padėtų įvertinti, ar 
įgyvendinant šią direktyvą pasiekiamas šis tikslas. Šis klausimas turėtų būti pagrindiniu pagal 
20 straipsnį rengiamoje ataskaitoje.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vadovaujantis šio straipsnio 
nuostatomis duomenys renkami glaudžiai 
bendradarbiaujant renkant duomenis, 
kuriuos nustatė Migruojančių darbuotojų 
socialinės apsaugos administracinė 
komisija.

Pagrindimas

Glaudus bendradarbiavimas renkant duomenis pagal šią direktyvą ir duomenų rinkimas 
vadovaujantis socialinės apsaugos sistemų koordinavimo taisyklėmis sudarys sąlygas 
parengti tikslesnį su sveikatos priežiūra susijusių žmonių tarpvalstybinių srautų vaizdą.
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Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina, kad būtų surinkta 
informacija, reikalinga pacientų ir 
gydytojų srautui nustatyt, jog būtų galima 
nedelsiant pašalinti neigiamą poveikį ir 
toliau skatinti teigiamą poveikį. Komisija 
įtraukia šią informaciją į 1 dalyje 
nurodytą ataskaitą.
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