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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για την
"εφαρμογή των δικαιωμάτων των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη", 
καθώς η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της διαφάνειας και της νομικής βεβαιότητας
για τους ασθενείς. Η αυξανόμενη ποιοτική προσφορά στα ιδρύματα ιατρικής περίθαλψης 
καθώς και η βελτιωμένη ενημέρωση των ασθενών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα σημειωθεί 
αύξηση της κινητικότητας ασθενών. Η προστιθέμενη αξία υπέρ της πολιτικής υγείας από την
καλύτερη διαδικτύωση των ιδρυμάτων ιατρικής περίθαλψης στην Ευρώπη πρέπει να 
ενισχυθεί. Ταυτόχρονα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η πρόταση οδηγίας ούτε θα οδηγήσει στη 
μονόπλευρη οικονομική επιβάρυνση κρατών μελών ούτε θα αποβεί εις βάρος της 
παρεχόμενης ιατρικής περίθαλψης σε συγκεκριμένο κράτος ή της διαθεσιμότητας ιατρικών 
υπηρεσιών σε συγκεκριμένο κράτος, όταν η ζήτηση εκ μέρους των ασθενών είναι 
δυσανάλογη.

Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης τέθηκε εκτός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για την 
παροχή υπηρεσιών, καθώς αυτού του είδους οι υπηρεσίες συνιστούν υψηλότερο αγαθό,
πράγμα που πρέπει να αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την κατάρτιση ιδιαίτερης 
νομικής πράξης. Σε αυτό το πλαίσιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή με 
έκθεση πρωτοβουλίας του τον Μάιο του 2008 να καταθέσει νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Στο πλαίσιο της δέσμης κοινωνικών 
μέτρων η Επιτροπή δημοσιοποίησε τον Ιούλιο του 2008 την παρούσα πρόταση οδηγίας, με 
την οποία κωδικοποιήθηκε πρωτίστως η απόφαση του ΔΕΚ για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης στηρίζει την πρόταση της Επιτροπής να διευκολυνθεί η 
διασυνοριακή κυκλοφορία των ασθενών και να αποσαφηνιστούν τα δικαιώματα των ασθενών 
στο παράγωγο δίκαιο. Χάριν των ασθενών πρέπει να καταστεί δυνατή η εξάντληση 
τουλάχιστον όλων των συνεργιών στον ιατρικό τομέα. Για το λόγο αυτό πρέπει να ληφθούν 
προληπτικά μέτρα  οικονομικού  κοινωνικού και οργανωτικού χαρακτήρα, όπως π.χ. μέτρα 
που αφορούν το δυναμικό σε κλίνες και τη χρηματοδοτική ικανότητα των κρατών μελών. Για 
να μην περιοριστεί η παροχή της ιατρικής περίθαλψης στον εγχώριο πληθυσμό από τυχόν 
κύματα ασθενών που θα έρθουν στο αντίστοιχο κράτος μέλος, πρέπει να δοθεί στους 
ασθενείς πρόσβαση σε ευρωπαϊκά ιδρύματα, λαμβανομένων υπόψη  των αντίστοιχων 
δυναμικών των κρατών μελών και των οικονομικών τους δυνατοτήτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
το άρθρο 152, παράγραφος 1, της ΣΕΚ, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου. Επί του παρόντος η προσφορά σε υπηρεσίες 
υγειονομικής περίθαλψης διαφέρει έντονα από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Αυτό πρέπει 
να εξελιχθεί περαιτέρω και να διατηρηθεί σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο. Η υγεία ως ανώτερο
αγαθό πρέπει να στηριχθεί μέσω της πολιτικής των συμβάσεων, της εξασφάλισης υψηλής 
ποιότητας και κανόνων που αφορούν το διαμεσολαβητή. Η δυνατότητα παροχής
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης δεν πρέπει να ενθαρρύνει μεμονωμένα κράτη μέλη 
να διακόψουν την προσπάθειά τους για ανάπτυξη των δικών τους θεσμών δημόσιας υγείας 
και να στέλνουν τους ασθενείς για θεραπεία σε άλλες χώρες.
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Ο συντάκτης της γνωμοδότησης συμφωνεί με την προσέγγιση κατά την οποία θα δίνεται στα 
κράτη μέλη η δυνατότητα να θεσπίζουν την εκ των προτέρων έγκριση επιστροφής εξόδων, σε 
περίπτωση που υπονομεύεται σοβαρά η χρηματοοικονομική ισορροπία του συστήματος 
υγείας τους ή/και της παροχής νοσοκομειακής περίθαλψης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να 
επισημανθεί επίσης ότι τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρεώνουν τα 
πραγματικά πλήρη έξοδα παροχής ιατρικής περίθαλψης στα συστήματα από τα οποία 
προέρχονται οι ασθενείς. Η νοσοκομειακή περίθαλψη χρηματοδοτείται σε ορισμένα κράτη 
μέλη εν μέρει από κοινωνικές εισφορές και εν μέρει από τις εισφορές των φορολογουμένων. 
Αν ο φιλοξενούμενος ασθενής πληρώνει μόνο την κοινωνική του ασφάλιση, τα κράτη μέλη 
των οποίων η ανεπαρκής προσφορά ωθεί ενδεχομένως τους ασθενείς τους στο να ζητούν 
ιατρική περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος απαλλάσσονται αδικαιολόγητα από τις 
υποχρεώσεις τους με χρήματα των φορολογουμένων της χώρας στην οποία πραγματοποιείται 
η θεραπεία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι 
προσφυγής στο άρθρο 95 της Συνθήκης ως 
νομικής βάσης, ο κοινοτικός νομοθέτης 
χρησιμοποιεί αυτή τη νομική βάση ακόμη 
και όταν η προστασία της δημόσιας υγείας 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των 
πραγματοποιούμενων επιλογών· για το 
θέμα αυτό, το άρθρο 95 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης ορίζει ρητά ότι, κατά την 
επίτευξη εναρμόνισης, πρέπει να 
λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα.

(2) Δεδομένου ότι πληρούνται οι όροι 
προσφυγής στο άρθρο 95 της Συνθήκης ως 
νομικής βάσης, ο κοινοτικός νομοθέτης 
χρησιμοποιεί αυτή τη νομική βάση ακόμη 
και όταν η προστασία της δημόσιας υγείας 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα των 
πραγματοποιούμενων επιλογών· για το 
θέμα αυτό, το άρθρο 95 παράγραφος 3 της 
Συνθήκης ορίζει ρητά ότι πρέπει να 
λαμβάνεται ως βάση ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, 
λαμβανομένων ιδίως υπόψη όσων νέων 
εξελίξεων βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα.
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Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να αποσαφηνιστούν τα δικαιώματα των ασθενών και 
όχι η οργανωτική εναρμόνιση του τομέα υγείας. Τούτο εναπόκειται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τα συστήματα υγείας της Κοινότητας 
αποτελούν κεντρικό τμήμα των υψηλών 
επιπέδων κοινωνικής προστασίας στην 
Ευρώπη και συμβάλλουν στην κοινωνική 
συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, 
καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Αποτελούν επίσης μέρος του ευρύτερου 
πλαισίου των υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος.

(4) Τα συστήματα υγείας της Κοινότητας 
αποτελούν κεντρικό τμήμα των υψηλών 
επιπέδων κοινωνικής προστασίας στην 
Ευρώπη και συμβάλλουν στην κοινωνική 
συνοχή και στην κοινωνική δικαιοσύνη, 
καθώς και στην αειφόρο ανάπτυξη. 
Αποτελούν επίσης μέρος του ευρύτερου 
πλαισίου των υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος. Μεταξύ των υπηρεσιών 
δημόσιου συμφέροντος απολαύουν 
ειδικού καθεστώτος, επειδή δίνουν 
προτεραιότητα στους στόχους της 
εγγυημένης ασφάλειας των ασθενών και 
της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Αιτιολόγηση

Παρ’ όλο που με την παρούσα οδηγία κατατέθηκε ιδιαίτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 
υπηρεσίες υγείας που έχουν αφαιρεθεί από την οδηγία για τις υπηρεσίες, το θέμα της υγείας 
αντιμετωπίζεται με τρόπο παρόμοιο όπως στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι οι υπηρεσίες υγείας έχουν ως αντικείμενο ένα αγαθό υψηλότερο από άλλες 
υπηρεσίες. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στο 
10% περίπου των περιπτώσεων προκύπτει 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη. 

(15) Διάφορες έρευνες δείχνουν ότι στο 
10% περίπου των περιπτώσεων προκύπτει
σωματική βλάβη από την υγειονομική 
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Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να 
εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σαφείς κοινές 
υποχρεώσεις σε περίπτωση αντιμετώπισης 
βλάβης που προκλήθηκε κατά την 
υγειονομική περίθαλψη, προκειμένου να 
αποφεύγεται η έλλειψη εμπιστοσύνης 
στους μηχανισμούς αυτούς που ενεργεί ως 
εμπόδιο για την αναζήτηση διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης· Η κάλυψη για 
πρόκληση βλάβης και η αποζημίωση από 
τα συστήματα της χώρας στην οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία πρέπει να 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας των κρατών μελών να 
επεκτείνουν την κάλυψη των οικείων τους 
συστημάτων στους ασθενείς της χώρας 
τους που λαμβάνουν υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν τούτο 
είναι καταλληλότερο για τον ασθενή, ιδίως 
στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους 
είναι αναγκαία η χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

περίθαλψη. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο 
να εξασφαλίζεται ότι υπάρχουν σαφείς 
κοινές υποχρεώσεις σε περίπτωση 
αντιμετώπισης βλάβης που προκλήθηκε 
κατά την υγειονομική περίθαλψη, 
προκειμένου να αποφεύγεται η έλλειψη 
εμπιστοσύνης στους μηχανισμούς αυτούς 
που ενεργεί ως εμπόδιο για την αναζήτηση 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης· 
Η κάλυψη για πρόκληση βλάβης και η 
αποζημίωση από τα συστήματα της χώρας 
στην οποία πραγματοποιείται η θεραπεία 
πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη 
της δυνατότητας των κρατών μελών να 
επεκτείνουν την κάλυψη των οικείων τους 
συστημάτων στους ασθενείς της χώρας 
τους που λαμβάνουν υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό, όταν τούτο 
είναι καταλληλότερο για τον ασθενή, ιδίως 
στην περίπτωση ασθενών για τους οποίους 
είναι αναγκαία η χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό 
όφελος από την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και, 
επομένως, η ανάληψη του κόστους πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής.

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό 
όφελος από την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και, 
επομένως, η ανάληψη του κόστους πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής. Το κράτος μέλος
ασφάλισης πρέπει να επιστρέφει και 
άλλες συναφείς δαπάνες, όπως οι δαπάνες 
θεραπευτικής αγωγής.

Αιτιολόγηση

Παρ’ όλο που με την παρούσα οδηγία κατατέθηκε ιδιαίτερο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις 
υπηρεσίες υγείας που έχουν αφαιρεθεί από την οδηγία για τις υπηρεσίες, το θέμα της υγείας 
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αντιμετωπίζεται με τρόπο παρόμοιο όπως στο πλαίσιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες. Πρέπει να 
αναγνωριστεί ότι οι υπηρεσίες υγείας έχουν ως αντικείμενο ένα αγαθό υψηλότερο από άλλες 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά τη διασυνοριακή παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης, ανεξαρτήτως 
του τρόπου με τον οποίο αυτή 
οργανώνεται, παρέχεται και 
χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως του αν 
είναι δημόσια ή ιδιωτική. Η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται στις νόμιμες, 
ιδιωτικές και συνδυασμένες ασφαλίσεις 
ασθενείας.

Αιτιολόγηση

Χρησιμοποιείται η λέξη «διασυνοριακή» για να αποφευχθεί ασυμφωνία με το άρθρο 152 ΣΕΚ 
(συμπληρωματική δράση της Κοινότητας).

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) Κανονισμοί για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
συγκεκριμένα το άρθρο 22 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 1408/71 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητος και ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό 

στ) Κανονισμοί για το συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και 
συγκεκριμένα τα άρθρα 19, 20, 22 και 25 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1408/71 του 
Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1971, περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητος και τα άρθρα 17, 18, 19, 
20, 27 και 28 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 
2004, για το συντονισμό των συστημάτων 
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των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας· κοινωνικής ασφάλειας·

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) Οδηγία 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Νοεμβρίου 2002 σχετικά με την ασφάλιση 
ζωής1·
1 ΕΕ L 345 της 19.12.2002, σ. 1. 

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζβ) Πρώτη οδηγία 73/239/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1973 περί 
συντονισμού των νομοθετικών 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
που αφορούν την ανάληψη 
δραστηριότητος πρωτασφαλίσεως, εκτός 
της ασφαλίσεως ζωής, και την άσκηση 
αυτής1·
1 ΕΕ L 228 της 16.8.1973, σ. 3.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζγ) Οδηγία 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την 
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πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας 
ζωής και για την τροποποίηση των 
οδηγιών 73/239/ΕΟΚ και 88/357/ΕΟΚ 
(τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση 
εκτός της ασφάλειας ζωής)1.
1 ΕΕ L 228 της 11.8.1992, σ. 1.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας 
ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η έγκριση 
χορηγείται και οι παροχές καταβάλλονται 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Στην 
περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται.

2. Έως ότου τεθεί σε εφαρμογή ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, όταν 
συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει των 
οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση για 
μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό 
τη λήψη της ενδεδειγμένης θεραπείας 
βάσει του άρθρου 22 του κανονισμού 
1408/71, εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν 
λόγω κανονισμού και τα άρθρα 6, 7, 8 και 
9 της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. 
Εν τούτοις, όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 
έγκρισης που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1408/71, η έγκριση χορηγείται και οι 
παροχές καταβάλλονται σύμφωνα με τον 
εν λόγω κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή 
τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας 
οδηγίας δεν εφαρμόζονται.

Αιτιολόγηση

Η προς διαγραφή πρόταση εισάγει στην παρούσα οδηγία μια εξαίρεση από τον κανονισμό 
1408/71/ΕΚ. Δεν είναι σαφείς οι συνέπειες και το εφαρμόσιμό της, ενώ δεν πρέπει να γίνει 
δεκτή η υπονόμευση του προαναφερθέντος κανονισμού.
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Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αφότου τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 883/2004: 
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει 
των οποίων μπορεί να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004,
εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω 
κανονισμού και τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται. 
Αντίθετα, όταν ένας ασφαλισμένος 
επιθυμεί να λάβει υγειονομική περίθαλψη 
σε άλλο κράτος μέλος υπό διαφορετικές 
περιστάσεις, εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 
8 και 9 της παρούσας οδηγίας και δεν 
εφαρμόζεται το άρθρο 20  του 
κανονισμού (ΕΚ) 883/2004. Εν τούτοις, 
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 20, παράγραφος 2, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, η 
έγκριση χορηγείται και οι παροχές 
καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται.  

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - στοιχείο ζ - εδάφιο ii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii α) ο ασφαλισμένος βάσει των όρων του 
ασφαλιστηρίου των σχετικών ιδιωτικών 
ασφαλίσεων ασθενείας·
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με το άρθρο 152 της 
Συνθήκης το κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία φέρει την 
πλήρη ευθύνη για την οργάνωση του 
τομέα υγείας και την παρεχόμενη 
φαρμακευτική περίθαλψη.

Αιτιολόγηση

Η πλευρά του αποδέκτη δεν αντιμετωπίζεται, εξού και η παραπομπή στη ΣΕΚ εν προκειμένω. 

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 2, στοιχείο δα, οι αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
υπεύθυνα για  συνεχείς ελέγχους με βάση 
τα δεδομένα που διαβιβάζονται. Οι αρχές 
λαμβάνουν, ανάλογα με τα αποτελέσματα
αυτών των ελέγχων, έγκαιρα μέτρα, αν 
χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλίσουν 
τη δημόσια υγεία και τη διατήρηση της 
χρηματοοικονομικής ισορροπίας του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

Αιτιολόγηση

Αφού τα δεδομένα συγκεντρώνονται έτσι κι αλλιώς, πρέπει να είναι δυνατή η αξιοποίησή τους 
για την υποστήριξη των κρατών μελών κατά τη διαμόρφωση της εθνικής τους πολιτικής υγείας -
δρούμε αντί να αντιδρούμε.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έχοντας υπόψη τη μεγάλη σημασία 
της ποιότητας και της ασφάλειας της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, 
η οποία θα πρέπει να διασφαλισθεί προς 
το συμφέρον κυρίως των ασθενών, οι 
(διασυνοριακές) οργανώσεις ασθενών 
συμμετέχουν οπωσδήποτε  στην 
εκπόνηση των προτύπων και των 
κατευθυντηρίων γραμμών που ορίζουν οι 
παράγραφοι 1 και 3, ιδίως όσες έχουν 
διασυνοριακή δράση.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, 
το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει 
ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν σε 
άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του 
ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, δεν 
συναντούν εμπόδια για τη λήψη της 
υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος. Ο αρμόδιος φορέας
του κράτους μέλους ασφάλισης
επιστρέφει στον ασφαλισμένο τα όποια 
έξοδα θεραπείας. Εάν διατίθενται 
περισσότερες της μίας μέθοδοι για την 
περίθαλψη συγκεκριμένου νοσήματος ή 
τραύματος, ο ασθενής δικαιούται 
επιστροφή εξόδων για οποιαδήποτε 
θεραπευτική αγωγή είναι επαρκώς 
δοκιμασμένη και τεκμηριωμένη από την 
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περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

διεθνή ιατρική κοινότητα, εάν δεν 
διατίθεται στο κράτος μέλος ασφάλισης.
Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

Αιτιολόγηση

Έτσι διευκρινίζεται ότι τα έξοδα επιστρέφονται όχι από το κράτος μέλος αλλά από τον 
αντίστοιχο ή τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Διευκρινίζεται επίσης ότι 
επιστρέφονται όχι μόνο τα έξοδα που θα επέστρεφε η επίσημη κοινωνική ασφάλιση αλλά και τα 
έξοδα που θα επέστρεφαν τα συστήματα υγείας που χρηματοδοτούνται από το κράτος.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Έτσι διευκρινίζεται ότι τα έξοδα επιστρέφονται όχι από το κράτος μέλος αλλά από τον 
αντίστοιχο ή τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
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Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται έτσι ότι επιστρέφονται όχι μόνο τα έξοδα που θα επέστρεφε η επίσημη κοινωνική 
ασφάλιση αλλά και τα έξοδα που θα επέστρεφαν τα συστήματα υγείας που χρηματοδοτούνται 
από το κράτος ή τα συστήματα μικτής χρηματοδότησης.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3. Κατά την 



AD\773699EL.doc 15/21 PE 416.293v02-00

EL

κατάρτιση του καταλόγου αυτού, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη την ειδική 
θέση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
που αναφέρονται στο άρθρο 15.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ δεν 
πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του 
άρθρου 3, παράγραφος 2 και περιορίζεται 
στα απολύτως αναγκαία και αναλογικά 
ώστε να αποφεύγονται αυτές οι 
επιπτώσεις, ενώ δεν πρέπει να αποτελεί 
μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Άρνηση παροχής νοσοκομειακής ή 

εξειδικευμένης περίθαλψης
8α. Το κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιείται η θεραπεία μπορεί να 
εκχωρεί στους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης το δικαίωμα να αρνούνται 
την παροχή νοσοκομειακής ή 
εξειδικευμένης περίθαλψης σε ασθενείς 
σε άλλο κράτος μέλος που μεταβαίνουν σε 
αυτό το κράτος μέλος για θεραπεία, αν 
τούτο αποβαίνει σε βάρος άλλων ασθενών 
με παρόμοιες ανάγκες υγειονομικής 
περίθαλψης, π.χ. εξαιτίας της αύξησης
της περιόδου αναμονής για θεραπεία.
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Αιτιολόγηση

Βασίζεται στην τελευταία πρόταση της αιτιολογικής σκέψης 12. Η ουσιώδης αυτή πρόταση 
λείπει από το κείμενο της οδηγίας. Κρίνεται "ταιριαστό" για λόγους νομικής βεβαιότητας και 
σαφήνειας να εισαχθεί εδώ αυτή η πρόταση. Η απεριόριστη πρόσβαση ασθενών από άλλα 
κράτη μέλη δεν πρέπει να αποβεί σε βάρος του στόχου να παρέχεται στους ασθενείς υγειονομική 
περίθαλψη όσο το δυνατόν κοντύτερα στον τόπο διαμονής και εργασίας τους. 

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
3, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ 
των προτέρων, και που είναι αναγκαία και 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. Σε 
κάθε περίπτωση, ο ασφαλισμένος 
λαμβάνει πάντα έγκριση βάσει των 
κανονισμών για το συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
εάν πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και οι όροι του 
άρθρου 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 
1408/71.

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 
3, βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ 
των προτέρων, και που είναι αναγκαία και 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. 
Έως ότου τεθεί σε εφαρμογή ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο 
ασφαλισμένος λαμβάνει έγκριση βάσει των 
κανονισμών για το συντονισμό της 
κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και το 
άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 
1408/71. Αφότου τεθεί σε εφαρμογή ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004, ο 
ασφαλισμένος λαμβάνει πάντα έγκριση 
βάσει των κανονισμών για το συντονισμό 
της κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
στοιχείο στ), σύμφωνα με το άρθρο 20 
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του κανονισμού αριθ. 883/200.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη ορίζουν εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη και κοινοποιούν τα λεπτομερή 
στοιχεία τους στην Επιτροπή. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν τη συμμετοχή των 
οργανώσεων ασθενών, των ασφαλιστικών 
ταμείων και των φορέων παροχής 
περίθαλψης στο έργο των ως άνω εθνικά 
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σημεία επαφής.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) καταγράφει το σύνολο των 
δραστηριοτήτων στο κράτος μέλος όπου 
πραγματοποιείται η θεραπεία σύμφωνα 
με τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 15 και τις 
κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους αυτού, ενώ οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης δίνουν τις 
αναγκαίες πληροφορίες, αφής στιγμής 
λάβουν σχετική γνώση.

Αιτιολόγηση

Για μια όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την 
αμοιβαία συνεργασία που είναι αναγκαία 
για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας 
και συνάπτουν προς τούτο τις σχετικές 
συμφωνίες.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

συνεργασία για την παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο καθώς 
και μέσω τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, παροχής διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης σε προσωρινή ή 
ad hoc βάση, συνάπτουν δε προς τούτο τις 
σχετικές συμφωνίες.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 α
Παραμεθόριες περιφέρειες 

Προκειμένου να επιτευχθεί στο μέλλον 
μια όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική 
πολιτική στον τομέα της υγειονομικής  
περίθαλψης, η Επιτροπή ορίζει ορισμένες 
παραμεθόριες περιφέρειες ως 
πειραματικές ζώνες στις οποίες 
δοκιμάζονται, αναλύονται και 
αξιολογούνται λεπτομερώς οι καινοτόμες 
πρωτοβουλίες σχετικά με τη 
διασυνοριακή περίθαλψη.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τη 
συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών 
προκειμένου να προσδιορισθούν τα 
διασυνοριακά ρεύματα ασθενών και 
εργαζομένων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, με στόχο την 
έγκαιρη διόρθωση των ενδεχομένων 
αρνητικών επιπτώσεων και την 



PE 416.293v02-00 20/21 AD\773699EL.doc

EL

περεταίρω προώθηση των θετικών. Η 
Επιτροπή καταγράφει τις εν λόγω 
πληροφορίες στην έκθεση που ορίζει η 
παράγραφος 1.
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