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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas teigiamai vertina Komisijos pasiūlymą dėl direktyvos dėl pacientų teisių 
į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo, kadangi pasiūlymo 
tikslas – didesnis skaidrumas ir daugiau teisinio aiškumo pacientams. Didėjanti gydymo 
įstaigų kokybiškų paslaugų pasiūla ir gerenis pacientų informavimas leidžia daryti išvadą, kad 
bus pastebimas didėjantis pacientų judumas. Reikia sparčiau siekti naudos, kuri galima 
sveikatos politikos srityje sukūrus geresnį gydymo įstaigų Europoje tinklą. Tuo pačiu metu 
turi būti užtikrinta, kad pateikus pasiūlymą dėl direktyvos nebus paskatintas vienašališkos 
finansinės naštos valstybėms narėms atsiradimas ir nebus daromas neigiamas poveikis 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimui arba paslaugų pasiūlai atskirų valstybių viduje, jei 
neproporcingai daug pacientų sieks gauti sveikatos priežiūros paslaugų.

Sveikatos apsaugos paslaugos nebuvo įtrauktos į Paslaugų direktyvos taikymo sritį, nes šios 
paslaugos yra ypač svarbios ir turi būti pripažintos Europos mastu priimant atskirus teisės 
aktus. Atsižvelgdamas į tai Europos Parlamentas 2008 m. gegužės mėn. pranešime savo 
iniciatyva paragino Komisiją pasiūlyti naują Europos tarpvalstybinių sveikatos priežiūros 
paslaugų reguliavimo sistemą. 2008 m. liepos mėn. Komisija, kaip dalį socialinių priemonių 
rinkinio, paskelbė šį pasiūlymą dėl direktyvos, kuriame visų pirma kodifikuojami Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimai dėl tarpvalstybinių sveikatos priežiūros paslaugų.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui palengvinti tarpvalstybinį pacientų 
mobilumą ir apibrėžti pacientų teises antrinės teisės aktuose. Pacientai turėtų galėti bent jau 
visiškai išnaudoti medicinos srityje galimą sąveiką. Siekiant šio tikslo reikia imtis 
ekonomikos politikos, su draudimu susijusių ir organizacinių priemonių, pvz., priemonių, 
susijusių su valstybių narių finansavimo pajėgumais ir galimybėmis užtikrinti tam tikrą lovų 
skaičių. Kad dėl pacientų srautų iš kitų valstybių narių nekiltų problemų dėl tam tikros 
valstybės narės piliečių gydymo, pacientams, atsižvelgiant į kiekvienos valstybės narės 
pajėgumus ir finansines galimybes, turi būti suteikta galimybė naudotis Europos įstaigomis.

Pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 straipsnį ir EB sutarties 152 straipsnio 
1 dalį valstybės narės turi užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį. Šiuo metu sveikatos 
priežiūros paslaugų pasiūla valstybėse narėse labai skiriasi. Ši pasiūla turi būti toliau plečiama 
ir turi būti išlaikomi aukšti kokybės standartai. Sveikata, kaip ypač svarbi vertybė, turi būti 
remiama sutarčių politikos srityje, užtikrinant kokybę ir ombudsmeno taisyklėmis. Galimybė 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse neturi skatinti atskirų valstybių 
narių nebegerinti savo sveikatos priežiūros įstaigų ir skatinti gydytis užsienyje.

Nuomonės referentas pritaria nuostatai suteikti valstybėms narėms galimybę įvesti 
reikalavimą gauti išankstinį leidimą kompensuoti išlaidas, jei rimtai pažeista jų sveikatos 
apsaugos sistemos finansinė pusiausvyra ir (arba) apribotas valstybės narės gebėjimas teikti 
ligoninių paslaugas. Atsižvelgiant į tai taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad valstybės 
narės turi turėti galimybę visas tikrąsias paslaugų išlaidas perkelti sistemoms, iš kurių ateina 
pacientai. Gydymas ligoninėje kai kuriose valstybėse narėse finansuojamas panaudojant iš 
dalies socialinio draudimo įmokas, iš dalies mokestines pajamas. Jei pacientams iš kitos 
valstybės narės priskaičiuojami tik socialinio draudimo tarifai, tos valstybės narės, kurių 
nepakankama pasiūla galimai skatina pacientus gydytis kitoje valstybėje narėje, gautų 
nepagrįstą finansinę naudą iš mokesčių mokėtojų tos valstybės narės, kurioje gydoma.
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PAKEITIMAI

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Atsižvelgiant į tai, kad laikomasi 
Sutarties 95 straipsnyje nustatytų sąlygų 
kaip teisinio pagrindo, Bendrijos teisės 
aktai grindžiami šiuo teisiniu pagrindu, net 
jei visuomenės sveikatos apsaugos motyvai 
yra pasirinkimą lemiantis veiksnys; šiuo 
požiūriu Sutarties 95 straipsnio 3 dalyje 
aiškiai nustatyta, kad siekiant suderinimo
turėtų būti garantuojamas aukštas žmonių 
sveikatos apsaugos lygis atsižvelgiant visų 
pirma į bet kokias mokslo faktais pagrįstas 
naujoves.

(2) Atsižvelgiant į tai, kad laikomasi 
Sutarties 95 straipsnyje nustatytų sąlygų 
kaip teisinio pagrindo, Bendrijos teisės 
aktai grindžiami šiuo teisiniu pagrindu, net 
jei visuomenės sveikatos apsaugos motyvai 
yra pasirinkimą lemiantis veiksnys; šiuo 
požiūriu Sutarties 95 straipsnio 3 dalyje
aiškiai nustatyta, kad turėtų būti 
garantuojamas aukštas žmonių sveikatos 
apsaugos lygis atsižvelgiant visų pirma į 
bet kokias mokslo faktais pagrįstas 
naujoves.

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas turi būti pacientų teisių išaiškinimas, o ne sveikatos apsaugos sistemos 
organizavimo derinimas. Tai yra išimtinė valstybių narių kompetencija.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendrijos sveikatos sistemos yra labai 
svarbios užtikrinant aukštą Europos 
socialinės apsaugos lygį bei prisideda prie 
socialinės sanglaudos, socialinio 
teisingumo ir tvarios plėtros. Jos yra ir 
platesnės bendrų interesų paslaugų 
sistemos dalis.

(4) Bendrijos sveikatos sistemos yra labai 
svarbios užtikrinant aukštą Europos 
socialinės apsaugos lygį bei prisideda prie 
socialinės sanglaudos, socialinio 
teisingumo ir tvarios plėtros. Jos yra ir 
platesnės bendrų interesų paslaugų 
sistemos dalis. Jų statusas bendrų interesų 
paslaugų srityje yra ypatingas dėl jų 
svarbiausių tikslų užtikrinti pacientų 
saugumą ir visuomenės sveikatos 
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apsaugą.

Pagrindimas

Nors ši direktyva yra atskiras taisyklių, susijusių su sveikatos apsaugos paslaugomis, kurios 
neįtrauktos į Paslaugų direktyvą, rinkinys, sveikatos problema svarstoma panašiai, kaip buvo 
numatyta anksčiau priimant Paslaugų diektyvą. Turi būti užtikrinta, kad sveikatos priežiūros 
paslaugos yra ypač svarbus klausimas ir joms teikiama pirmenybė kitų paslaugų atžvilgiu.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Moksliniai tyrimai rodo, kad žala dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų patiriama 
10 % atvejų. Todėl svarbu užtikrinti aiškių 
bendrų įsipareigojimų laikymąsi atlyginant 
patirtą žalą dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų norint išvengti pasitikėjimo 
šiomis priemonėmis stokos, kuri taptų 
kliūtimi sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimui kitose valstybėse narėse. Žalos 
atlyginimas ir kompensavimas šalies, 
kurioje suteiktos gydymo paslaugos, 
sistemoje turėtų nepažeisti valstybių narių 
galimybių taikyti jų vidaus kompensavimo 
sistemas ir savo pacientams, kurie nori 
gauti sveikatos priežiūros paslaugas 
užsienyje, jeigu tai pacientui labiau tinka, 
visų pirma tais atvejais, kai pacientui 
būtina gauti sveikatos priežiūros paslaugų 
kitoje valstybėje narėje.

(15) Moksliniai tyrimai rodo, kad fizinė
žala dėl sveikatos priežiūros paslaugų 
patiriama 10 % atvejų. Todėl svarbu 
užtikrinti aiškių bendrų įsipareigojimų 
laikymąsi atlyginant patirtą žalą dėl 
sveikatos priežiūros paslaugų norint 
išvengti pasitikėjimo šiomis priemonėmis 
stokos, kuri taptų kliūtimi sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimui kitose 
valstybėse narėse. Žalos atlyginimas ir 
kompensavimas šalies, kurioje suteiktos 
gydymo paslaugos, sistemoje turėtų 
nepažeisti valstybių narių galimybių taikyti 
jų vidaus kompensavimo sistemas ir savo 
pacientams, kurie nori gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas užsienyje, jeigu tai 
pacientui labiau tinka, visų pirma tais 
atvejais, kai pacientui būtina gauti 
sveikatos priežiūros paslaugų kitoje 
valstybėje narėje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Visais atvejais pacientas neturėtų 
siekti finansinės naudos iš kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 

(24) Visais atvejais pacientas neturėtų 
siekti finansinės naudos iš kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
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paslaugų, o išlaidų padengimas turėtų 
apsiriboti faktinėmis gautų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidomis.

paslaugų, o išlaidų padengimas turėtų 
apsiriboti faktinėmis gautų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidomis. Valstybė 
narė, kurioje pacientas apdraustas, taip 
pat turėtų kompensuoti kitas susijusias 
išlaidas, pvz., terapinio gydymo išlaidas.

Pagrindimas

Nors ši direktyva yra atskiras taisyklių, susijusių su sveikatos apsaugos paslaugomis, kurios 
neįtrauktos į Paslaugų direktyvą, rinkinys, sveikatos problema svarstoma panašiai, kaip buvo 
numatyta anksčiau priimant Paslaugų diektyvą. Turi būti užtikrinta, kad sveikatos priežiūros 
paslaugos yra ypač svarbus klausimas ir joms teikiama pirmenybė kitų paslaugų atžvilgiu.

Pakeitimas 5

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
kitose valstybėse narėse, nepaisant to, kaip 
ji organizuota, vykdoma ir finansuojama, 
nei to, ar ji vieša, ar privati. Ši direktyva 
taikoma privalomojo, privataus ir 
bendrojo sveikatos draudimo atvejais. 

Pagrindimas

Įrašoma frazė„ kitose valstybėse narėse“, nes kitaip nebūtų užtikrinamas suderinamumas su 
EB sutarties 152 straipsniu (papildomi Bendrijos veiksmai).

Pakeitimas 6

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 

(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, 19, 20, 22 ir 25 
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2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo.

straipsnių ir 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 17, 18, 19, 20 ir 28 
straipsnių.

Pakeitimas 7

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) 2002 m. lapkričio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/83/EB dėl gyvybės draudimo1;
1 OL L 345, 2002 12 19, p. 1.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) 1973 m. liepos 24 d. Pirmoji Tarybos 
direktyva 73/239/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su tiesioginio 
draudimo, išskyrus gyvybės draudimą, 
veiklos pradėjimu ir vykdymu, derinimo1;
1 OL L 228, 1973 8 16, p. 3.

Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gc) 1992 m. birželio 18 d. Tarybos 
direktyva 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su tiesioginiu 
draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, 
derinimo (trečioji ne gyvybės draudimo 
direktyva)1;
1 OL L 228, 1992 8 11, p. 1.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Iki tos dienos, kai įsigalios Reglamentas 
(EB) Nr. 883/2004, 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. 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.

Pagrindimas

Sakinyje, kurį reikia išbraukti, pagal šią direktyvą numatoma Reglamento 1408/71/EB 
nuostatų netaikymo galimybė – .su tuo susiję padariniai ir administravimas nėra aiškūs, taigi 
nepageidautina menkinti Reglamento Nr. 1408 reikšmės

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos:
jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias turi 
būti išduotas leidimas vykti į kitą valstybę 
narę atitinkamai gydytis, kaip nustatyta 



AD\773699LT.doc 9/18 PE 416.293v02-00

LT

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 
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 išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 
7, 8 ir 9 straipsniai netaikomi.

Pakeitimas 12

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iia) apdraustasis, kaip apibrėžta pagal 
atitinkamo privataus sveikatos draudimo 
sutarties sąlygas;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Remiantis Sutarties 152 straipsnio 
nuostatomis, visa atsakomybė organizuoti 
sveikatos apsaugos sistemą ir teikiamą 
medicinos pagalbą tenka valstybei narei, 
kurioje teikiamos sveikatos priežiūros 
paslaugos.

Pagrindimas

Gavėjo šalis neminima , todėl pateikiama nuoroda į EB sutartį.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Laikantis 12 straipsnio 2 dalies da 
punkto, valstybės narės, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, institucijos 
yra atsakingos už nuolatinę priežiūrą, 
vykdomą remiantis ten gautais 
duomenimis. Remdamosi šios priežiūros 
rezultatais, jei reikia, minėtosios 
institucijos skubiai imasi priemonių, kad 
būtų užtikrinta visuomenės sveikata ir 
išlaikyta socialinės apsaugos sistemos 
finansinė pusiausvyra.

Pagrindimas

Kadangi duomenys šiaip ar taip yra renkami, valstybės narės turėtų galėti jais pasinaudoti ir 
remtis formuodamos savo nacionalinę sveikatos priežiūros politiką, taigi – „imtis veiksmų, o 
ne reaguoti“.

Pakeitimas 15

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 turinčias 
tarptautinę kompetenciją.



AD\773699LT.doc 11/18 PE 416.293v02-00

LT

Pakeitimas 16

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 
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.

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 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų, nebūtų kliudoma gauti 
kitoje valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų. Valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas,
kompetentinga įstaiga kompensuoja
faktines apdraustojo gydymo išlaidas. Jei 
tam tikrą ligą ar traumą galima gydyti 
keliais metodais, pacientas turi teisę gauti 
kompensaciją už visus gydymo metodus, 
kurie tarptautinio medicinos mokslo 
pakankamai ištirti ir išmėginti, jei jie 
netaikomi toje valstybėje narėje, kurioje 
pacientas apdraustas. Bet kuriuo atveju 
valstybė narė, kurioje pacientas yra 
apdraustas, sprendžia, kokios sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidos yra 
kompensuojamos, nepaisant to, kur tos 
paslaugos teikiamos.

Pagrindimas

Paaiškinama, kad išlaidas turi kompensuoti ne valstybė narė, tačiau atitinkama (-os) 
socialinės apsaugos sistemos įstaiga (-os). Paaiškinama, kad reikia kompensuoti ne tik 
įstatymų nustatytas socialinės apsaugos sistemos išlaidas, bet ir valstybės finansuojamas 
sveikatos apsaugos sistemos išlaidas.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybė narė, kurioje pacientas 2. Valstybės narės, kurioje pacientas 
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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, 
išlaidų.

apdraustas, kompetentinga įstaiga
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, išlaidų.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 18

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 atitinkamos įstatymų 
nustatytos sveikatos apsaugos 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.

Pagrindimas

Turėtų būti paaiškinama, kad reikia kompensuoti ne tik įstatymų nustatytas socialinės 
apsaugos sistemos išlaidas, bet ir valstybės finansuojamas sveikatos apsaugos sistemos arba 
mišrios sistemos išlaidas.

Pakeitimas 19
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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.

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.
Sudarydama minėtąjį sąrašą Komisija 
atsižvelgia į ypatingą Europos pavyzdinių 
centrų tinklų, nurodytų 15 straipsnyje, 
padėtį. 

Pakeitimas 20

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. Nepažeidžiant 3 straipsnio 2 dalies 
nuostatų išankstinių leidimų sistemoje turi 
būti numatyta tik tai, kas būtina tokiam 
poveikiui išvengti, turi būti proporcinga ir 
neturi tapti savavališka diskriminavimo 
priemone.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Atsisakymas suteikti stacionariąją 
sveikatos priežiūrą ir specializuotą 

gydymą
8a. Valstybė narė, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos, atskiriems 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams 
gali leisti atsisakyti suteikti stacionariąją 
sveikatos priežiūrą ir specializuotą 
priežiūrą tiems pacientams, kurie vyksta 
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gydytis į kitą valstybę narę, kitų pacientų, 
turinčių panašių sveikatos paslaugų 
poreikių, sąskaita, pavyzdžiui, ilginant 
gydymo laukimo trukmę.

Pagrindimas

Įrašomas paskutinis 12 konstatuojamosios dalies sakinys. Šis svarbus konstatuojamosios 
dalies sakinys neįtrauktas į direktyvos tekstą, taigi siekiant teisinio tikrumo ir norint geriau 
suprasti tekstą, reikėtų jį čia įrašyti. Turėtų būti įgyvendinamas tikslas pacientams teikti 
sveikatos apsaugos paslaugas kuo arčiau jų gyvenamosios arba darbo vietos ir tam neturėtų 
trukdyti be apribojamų kitų valstybių narių pacientams teikiamos paslaugos.

Pakeitimas 22

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. Iki tos 
dienos, kai įsigalios Reglamentas (EB) 
Nr. 883/2004, bet kuris apdraustasis turės 
teisę gauti išankstinį leidimą pagal 
reglamentus dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo, šios direktyvos
nurodytus 3 straipsnio 1 dalies f punkte,
laikantis Reglamento 1408/71 
22 straipsnio 1 dalies c punkto ir 
22 straipsnio 2 dalies sąlygų. Nuo tos 
dienos, kai įsigalios Reglamentas (EB) 
Nr. 883/2004, bet kuris apdraustasis turės 
teisę gauti leidimą pagal reglamentus dėl 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo, nurodytus 3 straipsnio 1 
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dalies f punkte, laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 20 straipsnio sąlygų.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. 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 
padaroma žala.

10. 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 
padaroma žala. Teikiant informaciją apie 
kitose valstybėse teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas aiškiai atskiriamos 
teisės, kurias pacientas įgyja pagal šią 
direktyvą, nuo teisių, kurios suteikiamos 
pagal socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo reglamentus, nurodytus 3 
straipsnio 1 dalies f punkte. 

Pakeitimas 24

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 pacientų organizacijos, 
sveikatos draudimo fondai ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai būtų įtraukti į 
šių nacionalinių kontaktinių centrų 
veiklą. 
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Pakeitimas 25

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(da) registruoja visą veiklą valstybėje 
narėje, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, pagal 6, 7, 8, 9 ir 15 
straipsnius ir praneša apie ją valstybės 
narės, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, atsakingoms 
institucijoms ir sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai teikia visą reikiamą 
informaciją, kai tik ją gauna.

Pagrindimas

Siekiama, kad procedūra būtų kuo sklandesnė.

Pakeitimas 26

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 27

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 

2. Valstybės narės padeda bendradarbiauti
nacionaliniu, regionų ir vietos lygmeniu 
sveikatos priežiūros paslaugų kitose 
valstybėse narėse srityje, taip pat naudojant 
informacines ir ryšių technologijas ir
laikinai arba nereguliariai teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse, taip pat sudaro 
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bendradarbiavimo būdus. susitarimus šiuo klausimu.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a straipsnis
Pasienio regionai

Tam, kad ateityje būtų parengta kuo 
veiksmingesnė sveikatos priežiūros 
politika, Komisija pasienio regionuose 
nustato bandomąsias teritorijas, kuriose 
galėtų būti tikrinamos, analizuojamos ir 
vertinamos pažangios iniciatyvos, 
susijusios su kitose valstybėse narėse 
teikiamomis priežiūros paslaugomis. 

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atsakinga už tai, kad būtų 
surinkta informacija, kurios reikia 
siekiant nustatyti į kitas valstybes nares 
vykstančių pacientų ir specialistų srautus 
bei pašalinti galimą neigiamą poveikį ir 
toliau skatinti teigiamą poveikį. Komisija 
šią informaciją įtraukia į 1 dalyje 
nurodytą ataskaitą.
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