
AD\769033LT.doc PE418.180v02-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Teisės reikalų komitetas

2008/0142(COD)

13.2.2009

NUOMONĖ
Teisės reikalų komiteto

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

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

Nuomonės referentė: Diana Wallis

Adlib Express Watermark



PE418.180v02-00 2/10 AD\769033LT.doc

LT

PA_Legam

Adlib Express Watermark



AD\769033LT.doc 3/10 PE418.180v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėja teigiamai vertina tai, kad dėl Teisingumo Teismo sprendimų dėl pacientų teisės 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitoje valstybėje narėje atsirado daugiau teisinio 
aiškumo. Ji pabrėžia, kad šis klausimas yra svarbus ir tiesiogiai susijęs su daugelio ES piliečių 
kasdieniu gyvenimu ir gerove, ypač turint mintyje vis didėjantį pagyvenusių žmonių skaičių.

Pranešėja pritaria teisinio pagrindo pasirinkimui ir mano, kad pasiūlymas dėl direktyvos 
atitinka subsidiarumo principą. Taip galima būtų apsaugoti nacionalines sveikatos sistemas ir 
nustoti nerimauti dėl siūlomos direktyvos poveikio būsimam jų finansavimui.

Pranešėja taip pat atkreipia dėmesį į šios direktyvos sąveikos su Reglamentu Nr. 1408/711

svarbą ir į tai, kad šiai direktyvai teks jį papildyti. Iš tikrųjų svarbu pažymėti, kad šiuo 
pasiūlymu nesiekiama pakeisti sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse 
sistemos, nustatytos minėtajame reglamente. Faktiškai Reglamentu Nr. 1408/71 sudaroma 
nacionalinių socialinės apsaugos sistemų koordinavimo tvarka, o siūlomoje direktyvoje 
numatytos nuostatos dėl teisių ir Reglamento Nr. 1408/71 nuostatos sudaro alternatyvią 
tvarką, pagal kurią įsipareigojama padengti kitose valstybėse narėse suteiktų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidas. Todėl pacientas gali rinktis: apdraustasis asmuo arba naudojasi 
minėtojo reglamento priemone, arba gali pasirinkti siūlomoje direktyvoje nustatytą sistemą.
Siūloma direktyva užtikrins ES piliečiams teisę siekti, kad joms būtų teikiamos 
nestacionariosios sveikatos priežiūros paslaugos kitoje valstybėje narėje be išankstinio jų 
nacionalinių sveikatos sistemų leidimo. Pacientai pirma turės susimokėti už paslaugas ir po to 
kreiptis dėl išlaidų kompensavimo iš jų nacionalinės sistemos. Pagal siūlomą direktyvą 
kompensuojamos bus tos sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos, kurias apmokėtų nacionalinė 
socialinės apsaugos sistema, jei paslaugos būtų suteiktos tos valstybės narės teritorijoje.

Turėdama mintyje tai, kad šioje direktyvoje iškeliami tam tikri tarptautinės privatinės teisės 
klausimai (reikalavimai gali būti pareiškiami nesutartinių ir sutartinių prievolių teikiant 
medicinos pagalbą atvejais), pranešėja stengėsi pabrėžti, kad taikomos Bendrijos taisyklės dėl 
jurisdikcijos ir taikytinos teisės. Jokio nesuderinamumo su reglamentais „Roma I“2 „Roma 
II“3 nėra.

Tačiau pranešėja norėtų atkreipti į vieną neišspręstą klausimą: Parlamentas laukia, kol 
Komisija parengs žadėtą studiją dėl žalos atlyginimo asmeniui padaryto sužalojimo atvejais. 
Turėdama mintyje šį klausimą, pranešėja manė, jog reikėtų į siūlomą direktyvą įtraukti 
konstatuojamąją dalį dėl žalos atlyginimo iš reglamento „Roma II“.

Pagaliau jurisdikcijos ir reglamento „Briuselis I“4 taikymo klausimu pranešėja mano, kad tais 

                                               
1 1971 m. birželio 14 d. Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo 
sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, OL L 148, 1974 6 5, p. 35.
2 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms 
prievolėms taikytinos teisės („Roma I“), OL L 177, 2008 7 4, p. 6.
3 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms 
taikytinos teisės („Roma II“), OL L 199, 2007 7 31, p. 40.
4 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse 
ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo, OL L 12, 2001 1 16, p. 1.
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atvejais, kai tenkinamos Teisingumo Teismo sprendime Odenbreit1 byloje nustatytos sąlygos, 
nuo medikų aplaidumo nukentėjusi šalis turėtų turėti galimybę pareikšti reikalavimą tiesiogiai 
savo draudimo bendrovei valstybėje narėje, kurioje nukentėjusioji šalis nuolat gyvena.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių į
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse įgyvendinimo

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl pacientų teisių 
vienodomis sąlygomis gauti saugias, 
aukštos kokybės ir veiksmingas sveikatos 
priežiūros paslaugas įgyvendinimo

Pagrindimas

El marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Nepaisant pirmiau minėtų sąlygų, 

                                               
1 Byla Nr. C-463/06 FBTO Schadeverzekeringen NV prieš Jack Odenbreit [2007] ECR I-11321.
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reikalavimų, grindžiamų sutartinėmis 
arba nesutartinėmis prievolėmis, atvejais 
taikytina teisė turėtų būti nustatyta pagal 
2008 m. birželio 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms 
taikytinos teisės („Roma I“)1 ir 2007 m. 
liepos 11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) 864/2007 dėl 
nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės 
(„Roma II“)2 nuostatas. Jurisdikcija 
turėtų būti nustatyta pagal 2000 m.
gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo 
sprendimų civilinėse bei komercinėse 
bylose pripažinimo ir vykdymo3 nuostatas 
sutariant, kad, jei sąlygos yra tenkinamos, 
nukentėjusios šalys gali pareikšti 
reikalavimą tiesiogiai savo draudimo 
bendrovei valstybėje narėje, kurioje 
nukentėjusiosios šalys nuolat gyvena.
1OL L 177, 2008 7 4, p. 6.
2OL L 199, 2007 7 31, p. 40.
3OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Šioje direktyvoje nustatomi ES piliečių 
prieigos prie saugių, kokybiškų ir 
veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų
vienodomis sąlygomis bendrieji principai
ir sukuriamos valstybių narių 
bendradarbiavimo sveikatos priežiūros 
srityje sistemos, atsižvelgiant į nacionalinę 
atsakomybę už sveikatos paslaugų 
organizavimą ir teikimą.

Pagrindimas

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
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la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) profesinės atsakomybės draudimo 
sistemos atitiktų rizikos pobūdį ir dydį arba 
suteiktų garantiją ar panašų susitarimą, 
atitinkančius jų paskirtį arba iš esmės jam 
prilygstančius ir atitinkančius jų
teritorijoje teikiamo gydymo rizikos 
pobūdį ir dydį;

e) tinkamos ir veiksmingos profesinės 
atsakomybės draudimo sistemos atitiktų 
rizikos pobūdį ir dydį arba suteiktų 
garantiją ar panašų susitarimą, 
atitinkančius jų teritorijoje teikiamo 
gydymo rizikos pobūdį ir dydį;

Pagrindimas

Susirūpinimą kelia tai, kad išbrauktu tekstu gali būti įteisintos žalos atlyginimo savo nuožiūra 
sistemos.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kitoje valstybėje narėje teikiamoms 
sveikatos priežiūros paslaugoms taikytinos 
taisyklės

Kitoje valstybėje narėje teikiamoms 
sveikatos priežiūros paslaugoms taikytinos 
taisyklės ir visiems sutartinėmis arba 
nesutartinėmis prievolėmis grindžiamiems 
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reikalavimams taikytina teisė

Pagrindimas

Šioje nuostatoje būtina atskirti teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms taikytinas 
taisykles ir visiems reikalavimams, kurie gali būti pareikšti teikiant šias paslaugas, taikytiną 
teisę.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai sveikatos priežiūros paslauga 
teikiama kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje pacientas yra apdraustasis, arba 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas 
reziduoja, yra registruotas arba įsisteigęs, ši 
sveikatos priežiūros paslauga yra teikiama
pagal valstybės narės, kurioje ji yra 
teikiama, įstatymus laikantis 5 straipsnio.

1. Kai sveikatos priežiūros paslauga 
teikiama kitoje valstybėje narėje nei ta, 
kurioje pacientas yra apdraustasis, arba 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas 
reziduoja, yra registruotas arba įsisteigęs, ši 
sveikatos priežiūros paslauga yra teikiama
laikantis valstybės narės, kurioje ji yra 
teikiama, įstatymų ir 5 straipsnio.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1a. Tiek, kiek sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas kitoje valstybėje narėje 
nei ta, kurioje pacientas yra apdraustasis 
asmuo, duoda progos pareikšti 
reikalavimą, grindžiamą sutartinėmis 
arba nesutartinėmis prievolėmis, taikytina 
teisė nustatoma laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 593/2008 ir Reglamento (EB) 
Nr. 864/2007 nuostatų. Jurisdikcija 
nustatoma laikantis Reglamento (EB) Nr. 
44/2001 nuostatų sutariant, kad, jei 
sąlygos yra tenkinamos, nukentėjusios 
šalys gali pareikšti reikalavimą tiesiogiai 
savo draudimo bendrovei valstybėje 
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narėje, kurioje nukentėjusiosios šalys 
nuolat gyvena.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) teikia informaciją ir pagalbą 
pacientams, kurie yra nukentėjusiosios 
šalys, pateikiančios reikalavimą tiesiogiai 
savo draudimo bendrovei valstybėje 
narėje, kurioje nukentėjusiosios šalys 
nuolat gyvena.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, nacionalinis kontaktinis 
centras pacientams, kurie pateikia tokį 
prašymą, teikia kitų valstybių 
nacionalinių kontaktinių centrų 
kontaktinius duomenis. 

Pagrindimas

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Pakeitimas 10

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, bendradarbiaudamos 
su regionų ar vietos valdžios 
institucijomis, kai šios yra atsakingos už 
sveikatos priežiūros sistemas, suteikia 
viena kitai savitarpio pagalbą, būtiną šiai 
direktyvai įgyvendinti.
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