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Τροπολογία 301
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II διαγράφεται
ΑΡΜΟΔΙΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ του κεφαλαίου ΙΙ και του κεφαλαίου ΙΙΙ δεν βοηθάει και είναι περιττή. Κατά 
συνέπεια, είναι προτιμότερο να απαλειφθούν αμφότεροι οι τίτλοι των κεφαλαίων αυτών.

Τροπολογία 302
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο II – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ 
ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ 
ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Or. es

Αιτιολόγηση

Εάν χρησιμοποιούνταν ο όρος "αρχές" θα ήταν απαραίτητο να ορισθούν οι αρχές αυτές.
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Τροπολογία 303
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμοδιότητες των αρχών του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία

Αρμοδιότητες του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία

Or. es

Αιτιολόγηση

Διαγραφή για λόγους συνοχής με την τροποποίηση του τίτλου του κεφαλαίου ΙΙ.

Τροπολογία 304
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αρμοδιότητες των αρχών του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία

Αρμοδιότητες των αρχών των κρατών 
μελών

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλιστεί η 
ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την ΕΕ, οι αρμοδιότητες των δημοσίων αρχών 
όσον αφορά την κινητικότητα του ασθενούς δεν πρέπει να περιορίζονται στο κράτος μέλος 
περίθαλψης αλλά να επεκτείνονται και στο κράτος μέλος ασφάλισης.
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Τροπολογία 305
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5 διαγράφεται
Αρμοδιότητες των αρχών του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 

θεραπεία
1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την 
παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. 
Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τις 
αρχές της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας 
για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:
α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές·
β) ότι η πρακτική εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
τομέα της υγείας·
γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
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διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής 
κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή 
συλλογικής προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·
δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη 
που έλαβαν·
ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου
στ)  ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
αναφορικά προς την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προστατεύεται σύμφωνα με τα εθνικά 
μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του 
κοινοτικού δικαίου για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ιδίως δε τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 
2002/58/ΕΚ
ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
από διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.
2. Κάθε μέτρο που λαμβάνουν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και τις 
διατάξεις της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για 
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ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά.
3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, 
η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

Or. de

Τροπολογία 306
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό
πραγματοποιείται συνεκτιμώντας τις 
αρχές της καθολικότητας, της πρόσβασης 
σε φροντίδα υψηλής ποιότητας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης, και της 
αρχής ότι η περίθαλψη πρέπει να 
παρέχεται ανάλογα με την ανάγκη.

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές·
β) ότι η πρακτική εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
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τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
τομέα της υγείας·
(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής 
κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή 
συλλογικής προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·
(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη 
που έλαβαν·
(ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται 
στο έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης ή εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου
στ) ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
αναφορικά προς την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προστατεύεται σύμφωνα με τα εθνικά 
μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του 
κοινοτικού δικαίου για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
ιδίως δε τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 
2002/58/ΕΚ·
(ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
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οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
από διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το κράτος μέλος είναι αυτό που είναι αρμόδιο για τον 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη της υγειονομικής περίθαλψης και ότι η παρούσα οδηγία πρέπει, ως 
εκ τούτου, να μην υπεισέρχεται σε υπερβολικές λεπτομέρειες.

Τροπολογία 307
Georgs Andrejevs

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές·

α) όταν η υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 
πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης, η 
συγκεκριμένη υπηρεσία υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχεται σύμφωνα με την 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
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πραγματοποιείται η θεραπεία.
β) ότι η πρακτική εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
τομέα της υγείας·

β) η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 (α) 
υγειονομική περίθαλψη παρέχεται 
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές περί ποιότητας 
και ασφάλειας που καθορίζει το κράτος 
μέλος θεραπείας και έχοντας εξασφαλίσει 
:

(i) ότι οι ασθενείς και οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης από άλλα 
κράτη μέλη μπορούν να ενημερώνονται 
σχετικά με τα εν λόγω πρότυπα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
περί επίβλεψης, μεταξύ άλλων, από 
ηλεκτρονικά μέσα·

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

(ii) ότι οι ασθενείς και οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης από άλλα 
κράτη μέλη ενημερώνονται ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες της ασφαλιστικής κάλυψης ή 
άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας του παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν·

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν τρόπους
υποβολής παραπόνων όταν υφίστανται 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν και ότι εξασφαλίζεται η 
αποκατάσταση και το δικαίωμα να 
ζητήσουν αποζημίωση·

(ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου

(ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου

(στ) ότι το θεμελιώδες δικαίωμα (στ) ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
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προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά 
προς την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής 
των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις 
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ·

προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά 
προς την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται 
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής 
των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις 
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ·

(ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

(ζ) ότι οι ασθενείς που προέρχονται από 
άλλα κράτη μέλη έχουν την ίδια 
μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία, συμπεριλαμβανομένης της 
προστασίας από διακρίσεις που 
προβλέπεται από το κοινοτικό δίκαιο και 
την ισχύουσα εθνική νομοθεσία στο 
κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται 
η θεραπεία.

(ζα) ότι οι ασθενείς που έτυχαν 
περίθαλψης δικαιούνται γραπτής ή 
ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης αυτής της 
περίθαλψης και κάθε σχετικής ιατρικής 
γνωμάτευσης για τη συνέχιση της 
θεραπείας τους.
(ζβ) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές με την παροχή υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
καθώς και στήριξης για την ανάπτυξη 
εναρμονισμένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
προγραμμάτων σπουδών και τη 
διαπίστευση των επαγγελματιών στον 
τομέα της υγειονομικής περίθαλψης·
(ζγ) ότι η πρακτική εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
τομέα της υγείας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπάρξουν διατάξεις στην παρούσα οδηγία προκειμένου να διασφαλιστούν 
μηχανισμοί ούτως ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να τηρούν τις αρχές της καθολικότητας, της 
ισότητας, της αλληλεγγύης, της ποιότητας, της ασφάλειας και της πρόσβασης στην υγειονομική 
περίθαλψη.

Τροπολογία 308
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την 
παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. 
Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τις 
αρχές της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας 
για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

1. Όταν η υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 
πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης, η 
συγκεκριμένη υπηρεσία υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχεται σύμφωνα με την 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία, σύμφωνα 
με το άρθρο 2.

Το κράτος μέλος θεραπείας εξασφαλίζει 
ότι:

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες 
ορθές ιατρικές πρακτικές·

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τις εξελίξεις στη 
διεθνή ιατρική επιστήμη και στις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές πρακτικές·

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 

β) η στην παράγραφο 1 αναφερόμενη 
υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με τα 
καθορισμένα από το κράτος μέλος στο 
οποίο παρέχεται η θεραπεία ποιοτικά 
πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας και 
κατευθυντήριες γραμμές όπου 
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συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
τομέα της υγείας·

διασφαλίζεται ότι :

(i) ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης από άλλα κράτη μέλη είναι 
δυνατόν να διαθέτουν πληροφορίες για 
τέτοια πρότυπα και κατευθυντήριες 
οδηγίες συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
όσον αφορά την εποπτεία, και μάλιστα 
και σε ηλεκτρονική μορφή·
(ii) ασθενείς και πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης από άλλα κράτη μέλη 
ενημερώνονται ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες της ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας του παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους 
ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 
προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως 
προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους 
ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 
προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως 
προς τις επιλογές θεραπείας, τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα ενδεχόμενα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν·

δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν τρόπους 
υποβολής παραπόνων όταν υφίστανται 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν και ότι εξασφαλίζεται η 
αποκατάσταση και το δικαίωμα να 
ζητήσουν αποζημίωση·

ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 

ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
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κινδύνου κινδύνου
στ)  ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά 
προς την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται 
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής 
των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις 
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ

στ)  ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά 
προς την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται 
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής 
των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις 
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

(ζα) ασθενείς, στους οποίους παρεσχέθη 
θεραπεία, έχουν αξίωση σε γραπτές ή 
ηλεκτρονικές καταγραφές όσον αφορά τη 
θεραπεία και όλες τις ιατρικές συστάσεις 
για τη συνέχιση της θεραπείας·

Or. de

Τροπολογία 309
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την 
παροχή της υγειονομικής περίθαλψης. 
Στο πλαίσιο αυτό και συνεκτιμώντας τις 
αρχές της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας 

1. Όταν υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από το κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ασθενής, ή σε κράτος 
μέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο 
είναι εγκατεστημένος ο πάροχος 
υγειονομικής περίθαλψης, η 
συγκεκριμένη υγειονομική περίθαλψη 
παρέχεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του 
κράτους μέλους στο οποίο 
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για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

πραγματοποιείται η θεραπεία, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου.
 Η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται 
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές ποιότητας και 
ασφάλειας που ισχύουν στο κράτος μέλος 
στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία. 
Το κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία 
εξασφαλίζει:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσθέτει νομική σαφήνεια στο παρόν άρθρο, εισάγοντας το κείμενο που 
αρχικά υπήρχε στο άρθρο 11. Οι αρχές που περιγράφει η πρόταση της Επιτροπής μεταφέρθηκαν 
επίσης με προηγούμενη τροπολογία στο άρθρο 1.

Τροπολογία 310
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια 
ποιότητας και ασφάλειας για την 
υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται 
στο έδαφός τους και εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με 
το εδάφιο αριθ. 5 του άρθρου 152 της 
Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να εξασφαλίζουν:

Or. pt



PE418.256v01-00 16/110 AM\762980EL.doc

EL

Τροπολογία 311
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας 
και ασφάλειας για την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους 
και εξασφαλίζουν:

Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
ασφαλούς, υψηλής ποιότητας
υγειονομικής περίθαλψης, σύμφωνα με τις 
αρχές της καθολικής πρόσβασης, της 
αλληλεγγύης, της οικονομικής 
προσιτότητας, της ισότιμης εδαφικής 
προσβασιμότητας και του δημοκρατικού 
ελέγχου. Τα κράτη μέλη στο οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι επίσης 
υπεύθυνα για την υποβολή παραπόνων 
και τις επανορθώσεις σε περίπτωση 
βλάβης. Σε περίπτωση βλάβης που 
απορρέει από την υγειονομική περίθαλψη 
που παρεσχέθη σε διασυνοριακό πλαίσιο, 
εφαρμόζεται το σύστημα υποβολής 
παραπόνων και το σύστημα 
επανορθώσεων που ισχύουν στο κράτος 
μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 
θεραπεία. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία καθορίζουν 
σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας 
για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αρχές της καθολικής πρόσβασης, της αλληλεγγύης, της οικονομικής προσιτότητας, της 
ισότιμης εδαφικής προσβασιμότητας και του δημοκρατικού ελέγχου θεωρούνται σημαντικές 
αρχές για την παροχή ιατρικής περίθαλψης με βάση τη συμφωνία της Λισαβόνας. Η τροπολογία 
αυτή αποσαφηνίζει περισσότερο τις ευθύνες σε περίπτωση βλάβης.
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Τροπολογία 312
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση, τη χορήγηση
και την παροχή της υγειονομικής 
περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό και με 
σεβασμό των αρχών γενικού συμφέροντος 
της καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της 
εγγύτητας και του λογικού οικονομικού 
κόστους, της αποτελεσματικότητας, της 
συνέχειας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας 
για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υπομνησθούν οι ακριβείς αρμοδιότητες των κρατών μελών όσον αφορά το 
σύστημα υγείας και οι αρχές που διέπουν τη λειτουργία του. Είναι επίσης αναγκαίο εν 
προκειμένω να γίνει αναφορά στο γενικό συμφέρον.

Τροπολογία 313
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και με βάση τις αρχές του γενικού 
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καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και
εξασφαλίζουν:

συμφέροντος, της καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης και της δημόσιας φύσης των 
αποστολών που απορρέουν εξ αυτών, 
όπως έχουν εκχωρηθεί στους παρόχους 
υγειονομικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλώς να συνεκτιμούν τις αρχές της καθολικότητας, της 
προσβασιμότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Πρέπει να οργανώνουν και να παρέχουν 
υγειονομικές υπηρεσίες με βάση τις αρχές αυτές (βλ. επίσης άρθρου 16 της συνθήκης ΕΚ).

Τροπολογία 314
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και με βάση τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης και της δημόσιας 
φύσης των αποστολών που απορρέουν εξ 
αυτών, όπως έχουν εκχωρηθεί στους 
παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών, τα
κράτη μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια 
ποιότητας και ασφάλειας για την 
υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο 
έδαφός τους και εξασφαλίζουν:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν πρέπει απλώς να συνεκτιμούν τις αρχές της καθολικότητας, της 
προσβασιμότητας, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Πρέπει να οργανώνουν και να παρέχουν 
υγειονομικές υπηρεσίες με βάση τις αρχές αυτές (βλ. επίσης άρθρου 16 της συνθήκης ΕΚ).

Τροπολογία 315
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της γεωγραφικής και 
οικονομικής πρόσβασης σε φροντίδα 
υψηλής ποιότητας, της αποδοτικότητας 
και της αποτελεσματικότητας, της 
συνέχειας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας 
για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

Or. nl

Τροπολογία 316
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 

1. Κάθε κράτος μέλος είναι αρμόδιο για 
τη διαδικασία της θεραπείας και την 
οργάνωση και την παροχή της 
υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
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καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της 
ισότητας και της αλληλεγγύης, τα κράτη 
μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας 
και ασφάλειας για την υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται στο έδαφός τους 
και εξασφαλίζουν:

δωρεάν παροχής, καθολικότητας, της 
πρόσβασης σε φροντίδα υψηλής 
ποιότητας, της ισότητας και της 
αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη καθορίζουν 
σαφή κριτήρια ποιότητας και ασφάλειας 
για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

Or. pl

Αιτιολόγηση 

Η υγειονομική περίθαλψη πρέπει να παρέχεται δωρεάν στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και 
των ιδιωτικών εγκαταστάσεων παροχής υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 317
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

1. Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας, 
της δυνατότητας πρόσβασης ατόμων με 
ειδικές ανάγκες και της αλληλεγγύης, τα 
κράτη μέλη καθορίζουν σαφή κριτήρια 
ποιότητας και ασφάλειας για την 
υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται στο 
έδαφός τους και εξασφαλίζουν:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες πρέπει να καθιερωθεί ως θεμελιώδης 
αρχή όσον αφορά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, παράλληλα με τις άλλες θεμελιώδεις 
αρχές, καθώς η ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη των ατόμων με ειδικές ανάγκες 
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αποτελεί θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τροπολογία 318
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
εξασφαλίζουν:

Τα κράτη μέλη στα οποία 
πραγματοποιείται η θεραπεία είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
της υγειονομικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο 
αυτό και συνεκτιμώντας τις αρχές της 
καθολικότητας, της πρόσβασης σε 
φροντίδα υψηλής ποιότητας, της ισότητας 
και της αλληλεγγύης, τα κράτη μέλη 
καθορίζουν σαφή κριτήρια ποιότητας και 
ασφάλειας για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο έδαφός τους και 
λαμβάνουν υπόψη τους:

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται από τα κράτη μέλη να "διασφαλίσουν" ειδικές περικοπές σημείων στο πλαίσιο της 
αρμοδιότητάς τους για τον καθορισμό των δικών τους προτύπων ποιότητας και ασφάλειας. Υπό 
το φως του άρθρου 152 της Συνθήκης, όπου αναφέρεται ότι τα κράτη μέλη είναι αρμόδια για 
την οργάνωση, την χρηματοδότηση και την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους πολίτες 
τους, δείχνει πιο ενδεδειγμένο να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση "τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
υπόψη τους" αντί για "τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν".

Τροπολογία 319
Kartika Tamara Liotard

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) οι πάροχοι περίθαλψης δεν αρνούνται 
υγειονομική περίθαλψη σε οιοδήποτε 
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ασθενή, είτε αυτός είναι πολίτης του ιδίου 
ή ενός άλλου κράτους μέλους, βάσει της 
κοινωνικοοικονομικής θέσης του 
ασθενους·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Κάθε κράτος μέλος φέρει ευθύνη για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης ανεξαρτήτως της 
κοινωνικοοικονομικής θέσης του ασθενούς.

Τροπολογία 320
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές·

α) η υγειονομική περίθαλψη όταν 
παρέχεται σε κράτος μέλος άλλο από το 
κράτος ασφάλισης του ασθενούς πρέπει 
να παρέχεται σύμφωνα με την νομοθεσία 
του κράτους μέλους της ιατρικής 
περίθαλψης 

Or. pt

Τροπολογία 321
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 

(α) ότι οι ασθενείς λαμβάνουν, εφόσον το 
ζητήσουν, πληροφορίες σχετικά με τα εν 
λόγω πρότυπα και τις κατευθυντήριες 
γραμμές, συμπεριλαμβανομένων και των 
διατάξεων για την εποπτεία και την 
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πρακτικές· αξιολόγηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να επικεντρώσει το άρθρο στο σημαντικό καθήκον της 
παροχής στους ασθενείς νομικής σαφήνειας και των αναγκαίων πληροφοριών ώστε να μπορούν 
να προβούν σε συνειδητές επιλογές σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία 322
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές πρακτικές·

α) η υγειονομική περίθαλψη παρέχεται 
στην πράξη σύμφωνα με τα πρότυπα 
ποιότητας και ασφάλειας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1· στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η διεθνής ιατρική επιστήμη και οι 
γενικά αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές·

Or. nl

Τροπολογία 323
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες 
ορθές ιατρικές πρακτικές·

(α) ότι καθορίζονται σαφείς νομοθετικές 
απαιτήσεις για τους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης, συνεκτιμώντας 
τη διεθνή ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές πρακτικές·
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Or. hu

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων για τις βασικές αρχές και τις θεμελιώδεις 
απαιτήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, 
καθώς και ο έλεγχος της εφαρμογής των ρυθμίσεων αυτών από τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης και η λήψη μέτρων για τη εξασφάλιση της τήρησής τους. Για το λόγο αυτό, η 
παράγραφος 1, στοιχείο (α) πρέπει να προβλέπει ως αρμοδιότητα των κρατών μελών τον 
καθορισμό σαφών νομοθετικών απαιτήσεων.

Τροπολογία 324
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες 
ορθές ιατρικές πρακτικές·

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί, που 
παρέχουν υψηλής ποιότητας 
συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
στους επαγγελματίες στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης που 
διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες 
ορθές ιατρικές πρακτικές

Or. en

Αιτιολόγηση

Access to high quality care and best practice are enshrined in training and education.

Today, there are striking and important differences in the education and training structures 
applying in different Member States. This gives rise to uncertainties for patients regarding the 
quality of care they may receive, because the structure of training of medical doctors varies 
significantly in terms of duration and contents. 

Consequently, raising and harmonising the standards of professional education, training and 
certification are practical and important steps which will deliver quality assurance. If all 
healthcare providers can offer the same level of treatment throughout the EU - thanks to 
European common standards of education and training- , patients will be assured that the 
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quality of care provided at home is similar to that supplied on a cross-border basis. 

Τροπολογία 325
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες 
ορθές ιατρικές πρακτικές·

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης και ιατρικών υπηρεσιών 
εκτάκτου ανάγκης μπορούν να τηρούν 
αυτά τα πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές πρακτικές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό τα ποιοτικά πρότυπα να καλύπτουν τις ιατρικές υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης.

Τροπολογία 326
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες 
ορθές ιατρικές πρακτικές·

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης και ιατρικών υπηρεσιών 
εκτάκτου ανάγκης μπορούν να τηρούν 
αυτά τα πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές πρακτικές·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι σε περίπτωση ατυχήματος (ή καταστροφής) η υγειονομική περίθαλψη 
πρέπει να παρέχεται με ελάχιστες διοικητικές διαδικασίες εκ των προτέρων εγκρίσεων.

Η ανάγκη ταχείας αντίδρασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στις μεθοριακές περιοχές 
προϋποθέτει ευρεία συνεργασία των κρατών μελών και των ιατρικών υπηρεσιών εκτάκτου 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. Στις καταστάσεις αυτές ιδιαίτερη σημασία έχει και το 
παραϊατρικό προσωπικό.

Τροπολογία 327
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές·

(α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, με την επιφύλαξη της εθνικής 
νομοθεσίας, συνεκτιμώντας τη διεθνή 
ιατρική επιστήμη και τις γενικά 
αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν λεπτομερέστερη ρύθμιση του θέματος αλλά πρέπει να 
συνεκτιμούν τη διεθνή ιατρική επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες ορθές ιατρικές 
πρακτικές.

Τροπολογία 328
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που α) ότι λειτουργούν μηχανισμοί που 
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εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες 
ορθές ιατρικές πρακτικές·

εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης μπορούν να τηρούν αυτά τα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη και τις γενικά αναγνωρισμένες 
ορθές ιατρικές πρακτικές, και ότι τα 
τηρούν πραγματικά··

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι επιτακτικό όπως οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλουν κάθε προσπάθεια 
προκειμένου να τηρούν τους κανόνες ποιότητας και ασφάλειας όσον αφορά την υγειονομική 
περίθαλψη.

Τροπολογία 329
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) τα εν λόγω πρότυπα ποιότητας και 
ασφάλειας τίθενται με σαφή και προσιτή 
μορφή στη διάθεση των πολιτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι ανοικτά και διαφανή όσον αφορά τα πρότυπα ασφαλείας και 
ποιότητας και, συνεπώς, πρέπει να υποχρεούνται να τα κοινοποιούν.

Τροπολογία 330
Umberto Guidoni

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) η πιστοποίηση και η έγκριση των 
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διαδικασιών θεραπείας συνεκτιμούν τόσο 
τα στοιχεία ποιότητας και ασφάλειας όσο 
και τα κριτήρια βιωσιμότητας των 
δημοσίων και ιδιωτικών ιατρικών 
συστημάτων. Μια αύξηση του κόστους 
που δεν μπορεί να εκτιμηθεί ούτε 
δικαιολογείται με βάση την πραγματική 
αύξηση του κόστους της υγείας των 
ατόμων, θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
κατάρρευση των συστημάτων δημόσιας 
υγείας και τη σταδιακή καθιέρωση 
διακρίσεων, από πλευρά συστημάτων 
ασφάλισης, σε βάρος των ασθενών οι 
οποίοι έχουν ανάγκη από πιο δαπανηρές 
θεραπείες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πιστοποίηση και η έγκριση των διαδικασιών θεραπείας πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα 
κριτήρια της βιωσιμότητας των δημοσίων και ιδιωτικών συστημάτων υγείας. Σε περίπτωση που 
η κυκλοφορία καταλήξει σε μια άνευ διακρίσεων αγορά λύσεων θεραπείας και/ή διάγνωσης, το 
συνεπακόλουθο κόστος θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταδιακή εισαγωγή διακρίσεων σε βάρος των 
ασθενών οι οποίοι υποφέρουν από ασθένειες που απαιτούν δαπανηρές θεραπείες, που θα 
απορρίπτονται όλο και περισσότερο από τα ασφαλιστικά συστήματα, όπως συνέβη στο 
παρελθόν, επί παραδείγματι, με τα άτομα που είχαν μολυνθεί από AIDS.

Τροπολογία 331
Nicolae Vlad Popa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχεία β και γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
τομέα της υγείας·

β) ότι η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 
(α) υγειονομική περίθαλψη παρέχεται 
σύμφωνα με τα πρότυπα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές περί ποιότητας 
και ασφάλειας που καθορίζει το κράτος 
μέλος θεραπείας και έχοντας εξασφαλίσει 
ότι:
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(i) οι ασθενείς και οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης από άλλα 
κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνονται 
σχετικά με τα εν λόγω πρότυπα και τις 
κατευθυντήριες γραμμές, 
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων 
περί επίβλεψης, μεταξύ άλλων, από 
ηλεκτρονικά μέσα·

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

(ii) οι ασθενείς και οι πάροχοι 
υγειονομικής περίθαλψης από 
διαφορετικά κράτη μέλη πρέπει να 
ενημερώνονται όσον αφορά τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

Or. en

Αιτιολόγηση

While the Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή implies that healthcare providers receive the 
information and pass it on to the patients so they can make an informed decision, the 
Τροπολογία suggests that both the healthcare providers and beneficiaries can be informed. 
Given the fact that both the patient has to have the information in order to make an informed 
decision, as has the healthcare provider in order to offer the best healthcare available, the 
text should state that it is imperative for both parties to be informed on standard, guidelines, 
provisions on supervision, on availability, prices and outcomes of the healthcare provided 
and details of the healthcare provider’s insurance cover or other means of personal or 
collective protection with regard to their professional liability.

Τροπολογία 332
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των β) η υγειονομική περίθαλψη που 
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προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
τομέα της υγείας·

αναφέρεται στο εδάφιο α) της 
παραγράφου αριθ. 1 παρέχεται σύμφωνα 
με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες 
γραμμές ποιότητας και ασφάλειας που 
ορίζονται από το κράτος μέλος της 
ιατρικής περίθαλψης 

Or. pt

Τροπολογία 333
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ότι η πρακτική εφαρμογή των 
προτύπων ποιότητας και ασφάλειας από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον 
τομέα της υγείας·

(β) ότι η πρακτική εφαρμογή των εθνικών 
νομοθετικών προτύπων ποιότητας και 
ασφάλειας από τους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης παρακολουθείται 
τακτικά και ότι λαμβάνονται κατάλληλα 
μέτρα όταν δεν τηρούνται τα πρότυπα·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση εθνικών κανονιστικών ρυθμίσεων για τις βασικές αρχές και τις θεμελιώδεις 
απαιτήσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, 
καθώς και η εξασφάλιση της τήρησης των ρυθμίσεων αυτών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
ορίζεται ως αρμοδιότητα των κρατών μελών η εφαρμογή και επιβολή τους. Ο όρος "μέτρα 
αποκατάστασης" είναι πολύ γενικός και αφήνει περιθώριο για διάφορες ερμηνείες.
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Τροπολογία 334
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας από τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα 
της υγείας·

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας από τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και τις 
ιατρικές υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα 
της υγείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό όπως τα ποιοτικά πρότυπα καλύπτουν επίσης τις επείγουσες ιατρικές 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 335
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας από τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται τακτικά και ότι 
λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης όταν 
δεν τηρούνται τα κατάλληλα πρότυπα, 
συνεκτιμώντας την εξέλιξη της ιατρικής 
επιστήμης και της τεχνολογίας στον τομέα 
της υγείας·

β) ότι η πρακτική εφαρμογή των προτύπων 
ποιότητας και ασφάλειας από τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
παρακολουθείται και αξιολογείται τακτικά 
και ότι λαμβάνονται μέτρα αποκατάστασης 
όταν δεν τηρούνται τα κατάλληλα 
πρότυπα, συνεκτιμώντας την εξέλιξη της 
ιατρικής επιστήμης και της τεχνολογίας 
στον τομέα της υγείας·

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση είναι σημαντική για την πρόσβαση σε δίκτυο ανεγνωρισμένων και 
πιστοποιημένων δομών ως προς την ποιότητα των επί έτη παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τροπολογία 336
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν στους ασθενείς 
πληροφορίες σχετικά με τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης καθώς και τις 
λεπτομέρειες του καθεστώτος εγγραφής 
του παρόχου υγειονομικής περίθαλψης, 
της ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλου 
τρόπου ατομικής ή συλλογικής προστασίας 
όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να επικεντρώσει το άρθρο στο σημαντικό καθήκον της 
παροχής στους ασθενείς νομικής σαφήνειας και των αναγκαίων πληροφοριών ώστε να μπορούν 
να προβούν σε συνειδητές επιλογές σχετικά με την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία 337
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους 

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους 
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ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 
προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως 
προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 
προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως 
προς το καθεστώς τους ως 
συμβεβλημένων, τη διαθεσιμότητα, τις 
τιμές και τα επίπεδα και τις διαδικασίες 
επιστροφής των εξόδων, και τους δείκτες 
ποιότητας και τις λεπτομέρειες κάθε 
ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλου τρόπου 
ατομικής ή συλλογικής προστασίας όσον 
αφορά την επαγγελματική ευθύνη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να παρέχουν πληρέστερες πληροφορίες, ιδίως 
όσον αφορά τον χαρακτήρα τους ως δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων παροχής, όσον αφορά τη 
συμμετοχή τους σε επαγγελματική ένωση, κατά πόσον έχουν ακόμη άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος κλπ.

Όσον αφορά τους δείκτες ποιότητας, η έννοια των αποτελεσμάτων της υγειονομικής 
περίθαλψης είναι ευαίσθητη. Όταν μια υγειονομική αρχή αναγνωρισμένη και εντεταλμένη για 
αυτό, χορηγεί μια διαπίστευση ή πιστοποίηση σε έναν επαγγελματία ή σε ένα υγειονομικό 
ίδρυμα, θα πρέπει να συνιστάται να προβαίνει σε αναφορά και να περιορίζεται σε αυτή την 
πληροφορία.

Τροπολογία 338
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 

(γ) ότι οι αρμόδιοι για την οργάνωση και 
την παροχή υγειονομικής περίθαλψης 
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία 
στους ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να 
μπορούν να προβούν σε συνειδητή 
επιλογή, ιδίως ως προς τη διαθεσιμότητα, 
τις τιμές και τα αποτελέσματα της 
παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και 
τις λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής 
κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή 
συλλογικής προστασίας όσον αφορά την 
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επαγγελματική ευθύνη· επαγγελματική ευθύνη·

Or. pl

Αιτιολόγηση 

Τέτοιου είδους πληροφορίες δεν πρέπει να διατίθενται μόνο σε νοσοκομεία. Με τον τρόπο αυτό 
διευκολύνεται η πρόσβαση των ασθενών σε πληροφορίες που αναζητούν στον τομέα αυτό.

Τροπολογία 339
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους 
ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 
προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως 
προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους 
ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 
προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως 
προς το καθεστώς εγγραφής τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη· Οι ασθενείς πρέπει 
να είναι σε θέση να κατανοούν αυτές τις 
πληροφορίες όσο το δυνατόν πληρέστερα 
(εν ανάγκη με τη βοήθεια διερμηνέως ή 
με μετάφραση)·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να παρέχουν πλήρη ενημέρωση ως προς το 
καθεστώς εγγραφής τους. Αυτό αναφέρεται στο καθεστώς τους ως δημοσίων ή ιδιωτικών 
παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και τις σχετικές κλίμακες επιβαρύνσεων και όρων, την 
άδειά τους (κατά πόσον ή όχι έχει ανακληθεί) και τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικές 
ενώσεις.

Επιπλέον, οι ασθενείς πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέσα προκειμένου να κατανοούν τις 
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πληροφορίες, π.χ. μέσω της βοήθειας από διερμηνέα. Αυτό είναι επίσης σημαντικό για το 
προσωπικό της περίθαλψης, από το οποίο δεν μπορεί να αναμένεται να γνωρίζει τις 23 
επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Τροπολογία 340
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, την ποιότητα, τον βαθμό 
ασφάλειας, τις τιμές και τα αποτελέσματα 
της παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης 
και τις λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής 
κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή 
συλλογικής προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς που αναζητούν υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό το πράττουν λόγω των 
προβλημάτων διαθεσιμότητας ή έλλειψης κατάλληλης υγειονομικής περίθαλψης στη χώρα τους. 
Είναι σημαντικό στον κατάλογο των κριτηρίων που αφορούν την επιλογή υγειονομικής 
περίθαλψης στο εξωτερικό να περιληφθούν η ποιότητα και η ασφάλεια.

Τροπολογία 341
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους 

γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης 
παρέχουν κάθε σχετική πληροφορία στους 



PE418.256v01-00 36/110 AM\762980EL.doc

EL

ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 
προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως 
προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

ασθενείς ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να 
προβούν σε συνειδητή επιλογή, ιδίως ως 
προς τη διαθεσιμότητα, τις τιμές και τους 
δείκτες ποιότητας και τις λεπτομέρειες 
κάθε ασφαλιστικής κάλυψης ή άλλου 
τρόπου ατομικής ή συλλογικής προστασίας 
όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο χειρισμός της εννοίας "αποτελέσματα της περίθαλψης" είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Ελλείψει 
αντικειμενικών και αποδεκτών κριτηρίων, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να οδηγηθούν να 
κοινοποιούν "αποτελέσματα" τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά για αυτούς. Τα περισσότερα 
από τα κράτη μέλη έχουν δει να αναπτύσσεται μια δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσης
"ευσήμων" των ιδρυμάτων υγείας ή των επαγγελματιών της υγείας. Μια τέτοια πληροφορία δεν 
φαίνεται ούτε πρόσφορη ούτε κατάλληλη. Διατρέχει επίσης τον κίνδυνο να αντιμετωπίσει σε 
ορισμένο αριθμό κρατών μελών την απαγόρευση πραγματοποίησης διαφήμισης.

Τροπολογία 342
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές και τα 
αποτελέσματα της παρεχόμενης 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής κάλυψης 
ή άλλου τρόπου ατομικής ή συλλογικής 
προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

(γ) ότι οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης παρέχουν κάθε σχετική 
πληροφορία στους ασθενείς ώστε οι 
τελευταίοι να μπορούν να προβούν σε 
συνειδητή επιλογή, ιδίως ως προς τη 
διαθεσιμότητα, τις τιμές, τη δυνατότητα 
πρόσβασης των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες και τα αποτελέσματα της 
παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης και 
τις λεπτομέρειες κάθε ασφαλιστικής 
κάλυψης ή άλλου τρόπου ατομικής ή 
συλλογικής προστασίας όσον αφορά την 
επαγγελματική ευθύνη·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ενημέρωση όσον αφορά την δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης κλπ έχει ζωτική σημασία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να είναι σε 
θέση να προβούν σε πραγματικά συνειδητή επιλογή, συνεκτιμώντας τις συνθήκες που έχουν 
μεγάλη σημασία όσον αφορά την πραγματική δυνατότητά τους να λάβουν υγειονομική 
περίθαλψη στο εξωτερικό.

Τροπολογία 343
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχεία γ α και γ β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η καθορισμένη από το δημόσιο αρχή 
έγκρισης παραπέμπει τον ασθενή για να 
λάβει υγειονομική περίθαλψη σε τόπους 
θεραπείας σε άλλα κράτη μέλη·
γβ) η καθορισμένη από το δημόσιο αρχή 
έγκρισης αναλαμβάνει εκ των προτέρων 
την οικονομική κάλυψη των θεραπειών 
στο κράτος μέλος ασφάλισης ή σε άλλο 
κράτος μέλος, ως προϋπόθεση της 
κάλυψης των δαπανών εκ μέρους του 
κράτους μέλους ασφάλισης.

Or. da

Αιτιολόγηση

Όπου και όταν προσφέρεται θεραπεία στους ασθενείς αυτή πρέπει να βασίζεται σε 
επαγγελματική γνώμη, και όχι σε προσωπική χρηματοδότηση ή πρόσβαση σε ειδικούς πόρους.

Τροπολογία 344
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο (δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
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υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν·

υποβολής παραπόνων σε ανεξάρτητο 
κριτή ή διαμεσολαβητή τόσο στο κράτος 
μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία όσο και στο κράτος μέλος 
ασφάλισης και ότι εξασφαλίζεται δωρεάν
η αποκατάσταση και, όπου χρειαστεί, η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι οι ασθενείς θα είναι σε θέση να υποβάλλουν όχι απλώς θεωρητικά 
αλλά και στην πράξη τα παράπονά τους και ότι θα μπορούν να λάβουν την κατάλληλη 
αποκατάσταση και αποζημίωση, θα πρέπει αυτοί να είναι σε θέση να υποβάλλουν τα παράπονά 
τους και τις αξιώσεις τους τόσο στο κράτος μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία όσο 
και στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Τροπολογία 345
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν·

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων σε ανεξάρτητο 
όργανο και ότι εξασφαλίζεται η δωρεάν
αποκατάσταση και η αποζημίωση σε 
περίπτωση που υποστούν βλάβη από την 
υγειονομική περίθαλψη που έλαβαν·

Or. en
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Τροπολογία 346
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο
υποβολής παραπόνων και ότι
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν·

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν τα μέσα
υποβολής παραπόνων και υπάρχουν 
δωρεάν μηχανισμοί που διασφαλίζουν την
αποκατάσταση και η αποζημίωση σε 
περίπτωση που υποστούν ή 
συνειδητοποιήσουν βλάβη από την 
υγειονομική περίθαλψη που έλαβαν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς πρέπει να είναι σε θέση να διεκδικούν αποκατάσταση ή αποζημίωση σε περίπτωση 
βλάβης και να υπάρχει διασφάλιση ότι η διαδικασία αυτή είναι δωρεάν και διαφανής. Η 
αναφορά σε μηχανισμούς για τον σκοπό αυτό έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη του στόχου 
αυτού.

Τροπολογία 347
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και ότι
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν·

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και υπάρχουν 
μηχανισμοί για την διεκδίκηση
αποκατάστασης και αποζημίωσης σε 
περίπτωση που υποστούν βλάβη από την 
υγειονομική περίθαλψη που έλαβαν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στο να επικεντρώσει το άρθρο στο σημαντικό καθήκον της 
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παροχής στους ασθενείς νομικής σαφήνειας και των αναγκαίων πληροφοριών ώστε να μπορούν 
να προβούν σε συνειδητές επιλογές σχετικά με την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία 348
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν·

δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται ότι μπορούν να λάβουν 
αποζημίωση για κάθε βλάβη που θα 
υποστούν από την υγειονομική περίθαλψη 
που έλαβαν·

Or. nl

Τροπολογία 349
Bill Newton Dunn

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν·

(δ) ότι οι ασθενείς διαθέτουν ένα μέσο 
υποβολής παραπόνων και ότι 
εξασφαλίζεται η αποκατάσταση και η 
αποζημίωση σε περίπτωση που υποστούν 
βλάβη από την υγειονομική περίθαλψη που 
έλαβαν· ανεξαρτήτως του επιλεγόμενου 
συστήματος οι ρυθμίσεις για την 
αποκατάσταση και την αποζημίωση 
πρέπει να είναι επί τούτου και 
προσβάσιμες σε όλους, δηλαδή, ανοικτές, 
συνοπτικές, φθηνές, ανεξάρτητες και 
δυνάμενες να χρησιμοποιηθούν από 
ασθενή ή τραυματία του οποίου η πρώτη 
γλώσσα ενδέχεται να μην είναι αυτή του 
κράτους μέλους. Οι διαδικασίες δεν 
πρέπει να θέτουν περιορισμούς στα 
παράπονα και να υποχρεώνουν τον 



AM\762980EL.doc 41/110 PE418.256v01-00

EL

ασθενή να επιστρέψει στο κράτος μέλος 
στο οποίο πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά συστήματα που διαθέτουν διοικητικά τα κράτη μέλη για την αποκατάσταση και 
αποζημίωση σε περίπτωση ιατρικού σφάλματος είναι περιορισμένα. Ενδεχομένως, σε πολίτες 
περιορισμένου εισοδήματος δεν διατίθενται αποζημιώσεις νομικής κάλυψης. Για λόγους 
σαφήνειας έναντι των ασθενών, η τροπολογία αυτή θεσπίζει σαφές ελάχιστο πρότυπο το οποίο 
ανταποκρίνεται στις κομβικές ρήτρες διασφάλισης όσον αφορά τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 350
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης ή εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση,
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου

(ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης ή συστήματα στα οποία οι 
εργοδότες οφείλουν να αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για πράξεις τρίτου, που είναι 
ισοδύναμα ή ουσιαστικά συγκρίσιμα ως 
προς το σκοπό τους και κατάλληλα για τη 
φύση και το βαθμό του κινδύνου

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεως όπου οι εργαζόμενοι στις υγειονομικές 
υπηρεσίες δεν έχουν ατομική ευθύνη αλλά ο εργοδότης τους αναλαμβάνει την ευθύνη για 
πράξεις τρίτου.
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Τροπολογία 351
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου·

(ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, δημιουργείται 
βάσει των εθνικών προτύπων ένα νομικό 
πλαίσιο για τη λειτουργία συστημάτων 
ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, που 
είναι κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό 
του κινδύνου, ή υφίσταται άλλη εγγύηση, 
που είναι ισοδύναμη ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμη με τα ανωτέρω ως προς το 
σκοπό της·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η λειτουργία συστημάτων ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης δεν μπορεί να επιβληθεί βάσει 
του κοινοτικού δικαίου, διότι τούτο θα αποτελούσε σαφή παρέμβαση στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών όσον αφορά τη χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Η 
υποχρέωση δεν μπορεί να συναχθεί από το κοινοτικό δίκαιο. Το περιεχόμενο του όρου 
"παρόμοια ρύθμιση" παραμένει ασαφές.

Τροπολογία 352
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου

ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου και ότι οι επαγγελματίες 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές τους 
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όσον αφορά τη σύναψη τέτοιων 
ασφαλίσεων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί μια ισότιμη προστασία των ασθενών εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι πράγματι σημαντικό όπως η ασφάλιση της επαγγελματικής αστικής ευθύνης 
καταστεί υποχρεωτική και όπως η επαλήθευση διασφαλίζεται από τη ρυθμιστική αρχή του 
ενεχομένου επαγγέλματος. Θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ένας συντονισμός των εγγυήσεων 
που παρέχονται από αυτές τις ασφάλειες, τόσο όσο αφορά το επίπεδο των ανωτάτων ορίων 
αποζημίωσης όσο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Τροπολογία 353
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου

ε) ότι, για τη θεραπεία που παρέχεται στο 
έδαφος της χώρας τους, υπάρχουν 
συστήματα ασφάλισης επαγγελματικής 
ευθύνης η εγγύηση ή παρόμοια ρύθμιση, 
που είναι ισοδύναμα ή ουσιαστικά 
συγκρίσιμα ως προς το σκοπό τους και 
κατάλληλα για τη φύση και το βαθμό του 
κινδύνου και ότι οι επαγγελματίες 
ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές τους 
όσον αφορά τη σύναψη τέτοιων 
ασφαλίσεων·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ασφάλιση αυτή διασφαλίζει την προστασία των ασθενών. Αλλά θα πρέπει επίσης να 
προβλεφθεί ένας έλεγχος από τη ρυθμιστική αρχή του εμπλεκομένου επαγγέλματος και ένας 
συντονισμός των εγγυήσεων που προσφέρονται από αυτές τις ασφαλίσεις, τόσο όσον αφορά το 
επίπεδο των ανωτάτων ορίων αποζημίωσης όσο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής.
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Τροπολογία 354
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) στ) ότι το θεμελιώδες δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής αναφορικά 
προς την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα προστατεύεται 
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής 
των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις 
οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ

στ) υπάρχει δικαίωμα σε συνέχεια της 
περίθαλψης μέσω της προώθησης 
σχετικών ιατρικών δεδομένων που 
αφορούν τον ασθενή. ότι το θεμελιώδες 
δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
αναφορικά προς την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
προστατεύεται σύμφωνα με τα εθνικά 
μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του 
κοινοτικού δικαίου για την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως 
δε τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ

Or. nl

Τροπολογία 355
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

(ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα 
όσον αφορά τη χρησιμοποιούμενη 
διαδικασία θεραπείας και την ίδια 
μεταχείριση με τους υπηκόους του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία, και ενημερώνονται σχετικά με 
τα διαθέσιμα μέσα αποκατάστασης,
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

Or. pl
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Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της δικαιοσύνης και της αμεροληψίας που ορίζει το άρθρο 29 του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.

Τροπολογία 356
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία. Ανάλογη 
θεραπεία δεν πρέπει να αποτρέπει τα 
κράτη μέλη να δίνουν προτεραιότητα σε 
ασθενείς από το δικό τους κράτος μέλος 
εάν αυτό αποδεικνύεται αναγκαίο 
προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο 
αντίκτυπος της διασυνοριακής 
περίθαλψης παραμένει λογικός και 
διαχειρίσιμος όσον αφορά τους χρόνους 
αναμονής. Ανάλογη θεραπεία δεν πρέπει 
να αποτρέπει τα κράτη μέλη από το να 
καθορίζουν διαφορετικές τιμές για 
διασυνοριακή περίθαλψη εάν αυτό είναι 
αναγκαίο προκειμένου να λαμβάνεται 
υπόψη το κόστος της ανάπτυξης παροχής 
υγειονομικής περίθαλψης και υποδομών 
περίθαλψης.

Or. nl
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Τροπολογία 357
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

(ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία. Ωστόσο, η 
παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης σε 
ένα κράτος μέλος είτε να παρέχουν 
υγειονομική περίθαλψη σε ασφαλισμένο 
από άλλο κράτος μέλος είτε να παρέχουν 
προτεραιότητα στην παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένο 
από άλλο κράτος μέλος, σε βάρος ατόμου 
με παρόμοιες ανάγκες υγείας το οποίο 
είναι ασφαλισμένο στο κράτος μέλος στο 
οποίο που πραγματοποιείται η θεραπεία.

Or. en

Τροπολογία 358
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 

(ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
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νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία. Εν τούτοις, 
η παρούσα οδηγία επ’ουδενί απαιτεί από 
τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 
να δέχονται για προγραμματισμένη 
θεραπεία ή να δίνουν προτεραιότητα σε 
ασθενείς από άλλα κράτη μέλη σε βάρος 
άλλων ασθενών με παρόμοιες ανάγκες 
υγείας, π.χ. με την αύξηση της περιόδου 
αναμονής για θεραπεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν σαφήνειας και συνοχής, θα ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθεί στον κύριο κορμό της 
οδηγίας δήλωση με την οποία να επιβεβαιώνεται, όπως ορίζεται στην αιτιολογική σκέψη 12, ότι 
δεν απαιτείται από τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να δέχονται για προγραμματισμένη 
θεραπεία ή να δίνουν προτεραιότητα σε ασθενείς από άλλα κράτη μέλη σε βάρος ασθενών από 
το κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η θεραπεία.

Τροπολογία 359
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία.

(ζ) οι ασθενείς που προέρχονται από άλλα 
κράτη μέλη έχουν την ίδια μεταχείριση με 
τους υπηκόους του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από 
διακρίσεις που προβλέπεται από το 
κοινοτικό δίκαιο και την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία, με την 
επιφύλαξη της υποχρέωσης των κρατών 
μελών να μεριμνούν ώστε, στο πλαίσιο 
του χρηματοδοτούμενου από το δημόσιο 
συστήματος, οι πάροχοι υγειονομικής 
περίθαλψης, κατά την παροχή της 
θεραπείας, δίδουν προτεραιότητα σε 
ασθενείς οι οποίοι πρέπει να λάβουν 
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περίθαλψη βάσει συστήματος 
παραπομπής που προβλέπεται από την 
εθνική νομοθεσία, ήσε ασθενείς που 
βρίσκονται σε κατάλογο αναμονής.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ), η απαγόρευση της διακριτικής 
μεταχείρισης δεν θίγει την αρμοδιότητα των κρατών μελών να εξασφαλίζουν ότι, κατά την 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης, δίδεται προτεραιότητα σε ασθενείς οι οποίοι πρέπει να 
λάβουν περίθαλψη βάσει συστήματος παραπομπής που προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.
Εφόσον εκπληρώνεται η υποχρέωση για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης,, τα κράτη μέλη 
μπορούν να υποχρεώνονται, βάσει της οδηγίας, να εξασφαλίζουν την παροχή περίθαλψης σε 
ασθενείς που έρχονται από άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία 360
Marianne Thyssen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα 
σε γραπτά ή ηλεκτρονικά ιατρικά 
στοιχεία, προκειμένου να υπάρχει 
συνέχεια στην παροχή περίθαλψης·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Τα ιατρικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά έχοντας υπόψη το ειδικό πρόβλημα της συνέχειας της 
περίθαλψης σε διασυνοριακές καταστάσεις.
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Τροπολογία 361
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) καταβάλλονται συστηματικές και 
συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η συνεχής βελτίωση των 
προτύπων αυτών, με βάση τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου για τις κοινές αξίες και αρχές 
των συστημάτων υγείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και συνεκτιμώντας τις προόδους 
της διεθνούς ιατρικής επιστήμης και των 
γενικώς αναγνωρισμένων βέλτιστων 
ιατρικών πρακτικών συνεκτιμώντας 
επίσης και τις νέες τεχνολογίες στον 
τομέα της υγείας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα υγείας της ΕΕ πρέπει να διέπονται από τις κοινές αξίες και τις αρχές που ορίζει 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και να παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της ιατρικής 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της πρακτικής.

Τροπολογία 362
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) Τα κράτη μέλη καθορίζουν με 
σαφήνεια τα δικαιώματα των ασθενών 
και τα δικαιώματα των ατόμων σε σχέση 
με την υγειονομική περίθαλψη, με βάση 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Καθόσον σκοπός της οδηγίας είναι να καθιερώσει τα δικαιώματα των ασθενών στη 
διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν και να 
κωδικοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων γενικότερα, όσον 
αφορά την υγειονομική περίθαλψη. Αυτό πρέπει να γίνει με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 363
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι δημόσιες αρχές του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία παρακολουθούν τακτικά την 
προσβασιμότητα, την ποιότητα και την 
οικονομική κατάσταση των υγειονομικών 
συστημάτων τους με βάση τα στοιχεία 
που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 18 
της παρούσας οδηγίας. Λαμβάνουν 
εγκαίρως μέτρα για τη διατήρηση του 
επιπέδου της δημόσιας υγείας και της 
οικονομικής βιωσιμότητας των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα υγειονομικά συστήματα στην ΕΕ πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού, 
δηλαδή να παρέχουν προσιτή και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη με τη δέουσα 
χρηματοδότηση. Συνεπώς, είναι σημαντικό τα συστήματα υγείας να παρακολουθούνται τακτικά 
και να ελέγχονται με βάση αντικειμενικά στοιχεία από πλευράς δημοσίων αρχών και οι εν λόγω 
αρχές να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την ποιότητα, την προσβασιμότητα 
και την οικονομική κατάσταση των υγειονομικών τους συστημάτων.
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Τροπολογία 364
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη καθορίζουν με 
σαφήνεια τα δικαιώματα των ασθενών 
και τα δικαιώματα των ατόμων σε σχέση 
με την υγειονομική περίθαλψη, με βάση 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας οδηγίας  είναι να καθιερώσει τα δικαιώματα των ασθενών στη 
διασυνοριακή παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίσουν και να 
κωδικοποιήσουν τα δικαιώματα αυτά καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων γενικότερα, όσον 
αφορά την υγειονομική περίθαλψη. Αυτό πρέπει να γίνει με βάση τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 365
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Ένας κράτος μέλος δύναται, χωρίς να 
απαιτείται, να υποδέχεται ασθενεί από 
άλλα κράτη μέλη για προγραμματισμένη 
υγειονομική περίθαλψη. Τα εν λόγω 
μέτρα προγραμματισμένης υγειονομικής 
περίθαλψης δεν πρέπει να πλήττουν την 
δυνατότητα ή την υποχρέωση του 
κράτους μέλους να παρέχει στον 
πληθυσμό του υγειονομική περίθαλψη.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να αποτελέσει παράγοντα 
υποβάθμισης της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης ή περιορισμό της πρόσβασης σε 
τέτοιου είδους περίθαλψη στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 366
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε μέτρο που λαμβάνουν τα κράτη 
μέλη κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου πληροί τις διατάξεις της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων και τις 
διατάξεις της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως 
του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αναφορές αυτές μεταφέρθηκαν στο άρθρο 3.

Τροπολογία 367
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, 
η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 

διαγράφεται
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μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εις το προτεινόμενο κείμενο προβλεπόμενη επεξεργασία κατευθυντηρίων γραμμών δεν είναι 
αναγκαία, λόγω του ότι η Επιτροπή διαθέτει γενική εντολή να εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές 
για τη μεταφορά του κοινοτικού δικαίου.

Τροπολογία 368
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, 
η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

το άρθρο αυτό σχετίζεται με τις ευθύνες του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία και, ως εκ τούτου, η παράγραφος αυτή είναι περιττή.
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Τροπολογία 369
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, 
η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

Or. pt

Τροπολογία 370
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, 
η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 371
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, 
τα κράτη μέλη αναπτύσσουν 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διευκόλυνση της υλοποίησης της 
παραγράφου 1 και ενημερώνουν την
Επιτροπή σχετικά με το περιεχόμενο των 
κατευθυντηρίων γραμμών εντός τριών 
μηνών μετά την έναρξη ισχύος της 
νομοθεσίας.
Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη δεν 
προωθήσουν τέτοιου είδους 
κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διευκόλυνση της υλοποίησης της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με το κράτος μέλος 
αναπτύσσει τις εν λόγω κατευθυντήριες
γραμμές.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές είναι ευκόλως 
προσβάσιμες από τους παρόχους 
υγειονομικών υπηρεσιών και τους 
ασθενείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ’ αυτό τον τρόπο η πρόταση θα ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τις αρχές της επικουρικότητας 
και της αναλογικότητας και τον σεβασμό της αρμοδιότητας του κράτους μέλους στην 
υγειονομικκή περίθαλψη.
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Τροπολογία 372
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και 
διασυνοριακής παροχής ιατρικών 
υπηρεσιών εκτάκτου ανάγκης και με 
γνώμονα το υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας, η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό τα ποιοτικά πρότυπα να καλύπτουν επίσης τις επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες.

Τροπολογία 373
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και
διασυνοριακών ιατρικών υπηρεσιών 
εκτάκτου ανάγκης και με γνώμονα το 
υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι σε περίπτωση ατυχήματος (ή καταστροφής) η υγειονομική περίθαλψη 
πρέπει να παρέχεται με ελάχιστες διοικητικές διαδικασίες εκ των προτέρων εγκρίσεων.

Η ανάγκη ταχείας αντίδρασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στις μεθοριακές περιοχές 
προϋποθέτει ευρεία συνεργασία των κρατών μελών και των ιατρικών υπηρεσιών εκτάκτου 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. Στις καταστάσεις αυτές ιδιαίτερη σημασία έχει και το 
παραϊατρικό προσωπικό.

Τροπολογία 374
Georgs Andrejevs

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη και εμπειρογνώμονες από την 
πλευρά των ασθενών και των 
εμπλεκόμενων επαγγελματικών ομάδων 
θα αναπτύξει ευρωπαϊκές κατευθυντήριες 
γραμμές για να διευκολύνει την εφαρμογή 
της παραγράφου 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα όσον αφορά την παροχή υγειονομικής
περίθαλψης στην Ευρώπη, πρέπει να αναπτυχθούν πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές. Για 
να αναπτυχθούν, εγκριθούν και εφαρμοστούν οι γραμμές αυτές, είναι από την αρχή αναγκαία η 
συμμετοχή των επαγγελματιών του υγειονομικού κλάδου και των αντιπροσωπευτικών
οργανώσεών τους.
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Τροπολογία 375
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1.

3. Στο βαθμό που είναι αναγκαίο να 
διευκολύνεται η παροχή διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης και με γνώμονα 
το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, η 
Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη 
μέλη, θα αναπτύξει ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
διευκολύνει την εφαρμογή της 
παραγράφου 1, στοιχεία γ-ζ.

Or. da

Τροπολογία 376
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

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.

Or. nl
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Τροπολογία 377
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο III – Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφαλαιο IΙΙ διαγράφεται
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΜΕΛΟΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ του κεφαλαίου ΙΙ και του κεφαλαίου ΙΙΙ δεν βοηθάει και είναι περιττή. Κατά 
συνέπεια, είναι προτιμότερο να απαλειφθούν αμφότεροι οι τίτλοι των κεφαλαίων αυτών.

Τροπολογία 378
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Εγγύηση της ελευθερίας επιλογής των 

ασθενών
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
ασθενείς διαθέτουν ελεύθερο δικαίωμα 
για διασυνοριακή περίθαλψη, και ότι οι 
ασφαλιστές περίθαλψης δεν ενθαρρύνουν 
ούτε αποτρέπουν ασθενείς να υποβληθούν 
σε θεραπεία στην αλλοδαπή λόγω 
χαμηλότερου κόστους.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η επιλογή για διασυνοριακή περίθαλψη πρέπει πάντοτε να παραμένει στην ελεύθερη επιλογή 
των ασθενών.

Τροπολογία 379
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 Άρθρο 6
Παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε 

άλλο κράτος μέλος
 Αρμοδιότητες των αρχών του κράτους 

μέλους ασφάλισης

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην πλήρη ευθυγράμμιση του τίτλου του άρθρου 6 με τον τίτλο 
του άρθρου 5. Υπάρχει γενικό πρόβλημα σε ολόκληρη την πρόταση όσον αφορά τους τίτλους 
των άρθρων που δεν απηχούν το περιεχόμενο του άρθρου και είναι απαραίτητο να υπάρξει μια 
ευρεία αναθεώρηση των τίτλων.

Τροπολογία 380
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

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 

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και ιδίως των άρθρων 6, 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 
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σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω 
θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης και τις οποίες 
δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος 
μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον 
ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους 
αυτού αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει 
την καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

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, με βάση 
μηχανισμούς ίδιους με αυτούς που 
προβλέπονται στον κανονισμό (EΟΚ) 
αριθ. 1408/71 και τον διάδοχο κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 883/2004.

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 κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
ιατροί και οι πάροχοι υγειονομικών 
υπηρεσιών που εργάζονται ως επί 
συμβάσει εταίροι στα αντίστοιχα εθνικά 
συστήματα υγείας ή στα επίσημα 
κοινωνικά συστήματα ασφάλισης, 
υποχρεούνται να αποδέχονται το 
Ευρωπαϊκό Δελτίο Υγειονομικής 
Ασφάλισης (ΕΔΥΑ) και το έντυπο Ε-112 
και αναλαμβάνουν τη θεραπεία ασθενών 
που επιδεικνύουν το ΕΔΥΑ τους, όπως 
ορίζει ο κανονισμός για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
Τα κράτη μέλη επιβάλλουν στους 
παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών να 
αναρτούν ένδειξη του ΕΔΥΑ στον θάλαμο 
υποδοχής του παρόχου υγειονομικών 
υπηρεσιών (όπως αναρτώνται οι 
πιστωτικές κάρτες στα καταστήματα και 
τα εστιατόρια) ώστε να υποδηλώνεται ότι 
το ΕΔΥΑ είναι αποδεκτό σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να 
λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και 
κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις 
που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα 

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

είχε επιβάλει αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν 
εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων.

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.
5. Οι ασθενείς 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, 
έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, 
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που 
εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις 
οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

5. Οι ασθενείς στους οποίους παρέχεται 
υγειονομική περίθαλψη σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος στο 
οποίο είναι ασφαλισμένοι, ή που 
βρίσκονται σε αναζήτηση υγειονομικής 
περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος, έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους 
μητρώα, σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που 
εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις 
οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 healt care 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 accomodation, and because language barriers and uncertainty 
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over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State 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 
strenghten patients' ricghts in cross-border healthcare, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Τροπολογία 381
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1.Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι ασφαλισμένοι που 
έχουν ανάγκη ιατρικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος, δεν συναντούν 
εμπόδια για τη λήψη της υγειονομικής 
αυτής περίθαλψης, εφόσον η εν λόγω 
θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές 
που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης και τις οποίες 
δικαιούται ο ασφαλισμένος και ότι για 
την πρόσβαση στην περίθαλψη αυτή 
τηρούνται οι διαδικασίες του κράτους 
μέλους ασφάλισης για την κλινική 
παραπομπή.

Or. pt



PE418.256v01-00 64/110 AM\762980EL.doc

EL

Τροπολογία 382
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Βάσει των διατάξεων των άρθρων 7, 8 
και 9, το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει την επιστροφή του κόστους 
στο οποίο υπόκειται ένας ασφαλισμένος 
όταν μεταβαίνει σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος.

Το κράτος μέλος ασφάλισης είναι αρμόδιο 
να καθορίζει την καλυπτόμενη 
υγειονομική περίθαλψη,  για την οποία ο 
ασφαλισμένος δικαιούται επιστροφής και 
το επίπεδο μερικής πληρωμής στην οποία 
υπόκειται το άτομο, ανεξαρτήτως του 
τόπου στον οποίο αυτή παρέχεται.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί στην απλούστευση της παραγράφου.

Τροπολογία 383
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος

Παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε ή 
από άλλο κράτος μέλος

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

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 
από άλλο κράτος μέλος χωρίς να 
επισκεφθούν με φυσική παρουσία αυτό το 
κράτος μέλος ή αναζητούν να αγοράσουν 
αγαθά που συνδέονται με υγειονομική 
περίθαλψη, δεν συναντούν εμπόδια για τη 
λήψη αυτής της υγειονομικής περίθαλψης 
ή αυτών των αγαθών εφόσον η εν λόγω 
θεραπεία ή αγαθά συγκαταλέγονται στις 
παροχές που προβλέπει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης και τις οποίες 
δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος 
μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον 
ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού 
αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός του
ή τα ίδια ή παρόμοια αγαθά είχαν 
αγοραστεί στο έδαφός του. Η παρούσα 
οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
εγκρίνουν ευνοϊκότερους κανόνες, π.χ. ότι 
τα έξοδα της θεραπείας επιστρέφονται σε 
(υψηλότερο) ποσοστό που εφαρμόζεται 
στο κράτος μέλος στο οποίο παρασχέθηκε 
η θεραπεία ή αγοράστηκαν τα αγαθά. 
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Αυτό μπορεί να είναι ιδίως η περίπτωση 
θεραπειών οι οποίες είναι δυνατόν να 
παρασχεθούν μέσω των ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς που προβλέπονται στο 
άρθρο 15 αυτής της οδηγίας.

Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη,
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει 
ποιές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 
και αγαθά καλύπτονται ανεξαρτήτως του 
τόπου στον οποίο αυτά παρέχονται ή 
αγοράζονται.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η πρόταση προβλέπει μόνο μηχανισμό προκειμένου να καταστήσει δυνατό στα κράτη μέλη να 
περιορίζουν την εκροή ασθενών. Πρέπει όμως να προβλεφθεί και ο αντίθετος μηχανισμός του 
περιορισμού της εισροής ασθενών. Και η εκροή και η εισροή ασθενών μπορεί να θέσει σε 
κίνδυνο την οικονομική ισορροπία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και/ή το δυναμικό 
και την προσπελασιμότητα της περίθαλψης.  

Τροπολογία 384
Dagmar Roth-Behrendt

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 

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 
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μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον 
ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού 
αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

μέλος ασφάλισης επιστρέφει στο κράτος 
μέλος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η 
θεραπεία ή στον ασφαλισμένο τα έξοδα τα 
οποία θα είχαν καλυφθεί από το επίσημο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του 
κράτους αυτού αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφός του. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι θεραπείας 
μιας νόσου ή ενός τραυματισμού, ο 
ασθενής έχει δικαίωμα για όλες τις 
μεθόδους θεραπείας οι οποίες είναι 
επαρκώς τεκμηριωμένες και 
δοκιμασμένες από τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη, ακόμη και στην περίπτωση που 
αυτές δεν είναι διαθέσιμες στο κράτος 
μέλος ασφάλισης του ασθενούς. Σε 
περίπτωση που το κράτος μέλος 
ασφάλισης του ασθενούς απορρίψει την 
επιστροφή των εξόδων για μια τέτοια 
θεραπεία, το κράτος μέλος οφείλει να 
παράσχει ιατρική αιτιολόγηση της 
απόφασής του. Σε κάθε περίπτωση, το 
κράτος μέλος ασφάλισης είναι αρμόδιο να 
καθορίζει την καλυπτόμενη υγειονομική 
περίθαλψη, ανεξαρτήτως του τόπου στον 
οποίο αυτή παρέχεται. Το κράτος μέλος 
ασφάλισης θεσπίζει κατάλληλους 
μηχανισμούς για την καταβολή του 
κόστους αυτού απευθείας στους 
παρόχους υγειονομικών υπηρεσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

If there are several methods available for treating a certain disease or injury, the patient 
should have the right to reimbursement for all methods of treatment that are sufficiently tried 
and tested by international medical science, even if they are not offered in the patient’s home 
Member State. This will give patients a greater opportunity of receiving a treatment that suits 
their individual condition. Additionally, Member States and the Commission should work 
together to put in place some mechanisms to pay healthcare providers directly and thus avoid 
the need for patients to advance funds.
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Τροπολογία 385
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Kathy Sinnott, 
Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη οι ιατρικές υπηρεσίες δεν διέπονται από την εθνική νομοθεσία αλλά 
από διοικητικούς κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες συμπεριφοράς των 
ιατρικών επαγγελμάτων. Αυτές είναι δεσμευτικές για τα ιατρικά επαγγέλματα στα κράτη μέλη, 
οπότε οι ίδιες συνθήκες πρέπει να ισχύουν και στα κράτη μέλη στα οποία νοσηλεύεται ο 
ασθενής.

Τροπολογία 386
Maria Berger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Βάσει των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας και ιδίως των άρθρων 7, 8 και 9, 
το κράτος μέλος ασφάλισης εξασφαλίζει 
ότι οι ασφαλισμένοι που μεταβαίνουν σε 
άλλο κράτος μέλος με σκοπό τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης στο έδαφός του 
ή την αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, δεν 
συναντούν εμπόδια για τη λήψη της 
υγειονομικής περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω 
θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης και τις οποίες 
δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος 
μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον 
ασφαλισμένο τα πραγματικά έξοδα της εις 
στο κράτος μέλος θεραπείας 
παρασχεθείσας υγειονομικής περίθαλψης. 
Εάν διατίθενται περισσότερες της μίας 
μέθοδοι για την περίθαλψη 
συγκεκριμένου νοσήματος ή τραύματος, ο 
ασθενής δικαιούται επιστροφής εξόδων 
για οποιαδήποτε θεραπευτική αγωγή είναι 
επαρκώς δοκιμασμένη και τεκμηριωμένη 
από την διεθνή ιατρική κοινότητα, ακόμα 
και εάν δεν διατίθεται στο κράτος μέλος 
ασφάλισης του ασθενούς. Σε κάθε 
περίπτωση, το κράτος μέλος ασφάλισης 
είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
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καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποτραπεί να διακυβευθούν οι οικονομικές βάσεις των εθνικών συστημάτων 
υγείας των κρατών μελών που παρέχουν τη θεραπεία, πρέπει να υπολογίζονται τα πραγματικά 
έξοδα που προκύπτουν στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η θεραπεία.

Τροπολογία 387
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 του 
είχαν επιστραφεί βάση της υπάρχουσας 
διάγνωσης και της συνήθως και lege artis 
παρεχόμενης θεραπείας στο κράτος μέλος 
θεραπείας στο ύψος, το οποίο ο 
ασφαλισμένος θα ελάμβανε για μια 
συνήθως και lege artis 
πραγματοποιηθείσα θεραπεία αυτής της 
διαγνώσεως στο κράτος μέλος ασφάλισής 
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παρέχεται. του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι παροχές στον τομέα της υγείας επί του παρόντος δεν είναι συγκρίσιμες σε διασυνοριακό 
επίπεδο. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η επιστροφή των εξόδων σύμφωνα με το σύστημα 
αυτής της οδηγίας, επιστρέφονται στον ασθενή τα έξοδα της θεραπείας σύμφωνα με τη 
διάγνωση, όπως αυτή διασφαλίζεται συνήθως και lege artis στο κράτος μέλος θεραπείας. Εν 
προκειμένω περιορίζεται το ύψος των επιστρεφομένων εξόδων στα έξοδα θεραπείας τα οποία 
θα προέκυπταν για την ίδια διάγνωση στο κράτος μέλος ασφάλισης του ασθενούς συνήθως και
lege artis. 

Τροπολογία 388
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

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 

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 
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αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
υγειονομική περίθαλψη, ως προς την 
οποία ο ασφαλισμένος δικαιούται την 
αντίστοιχη ανάληψη των δαπανών, 
καθώς και το ύψος του επιστρεφόμενου 
ποσού και της συνεισφοράς που πρέπει να 
αναλάβει το εν λόγω πρόσωπο, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το κράτος μέλος ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει τόσο την καλυπτόμενη υγειονομική 
περίθαλψη (τελευταία παράγραφος του άρθρου 6.1), όσο και το ύψος του επιστρεφόμενου 
ποσού και της συνεισφοράς που καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 389
Christofer Fjellner

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 

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 
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ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους 
αυτού αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει 
την καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο δημόσιο 
σύστημα του κράτους αυτού αν η ίδια ή 
παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του. Οι ασθενείς 
δικαιούνται επιστροφής εξόδων ακόμη 
και για μεθόδους θεραπείας των οποίων 
τα έξοδα δεν επιστρέφονται στο κράτος 
μέλος τους, υπό την προϋπόθεση ότι η 
πρακτική αυτή ισχύει στο κράτος μέλος 
υποδοχής και ότι η μέθοδος είναι 
αναγνωρισμένη από τη διεθνή ιατρική 
επιστήμη·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν δικαίωμα να καθορίζουν τα δικά τους συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Ωστόσο, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος θεραπείας συχνά αποτελεί αντικείμενο 
πρακτικής στο πλαίσιο του ιατρικού επαγγέλματος με βάση την επαγγελματική κατάρτιση και 
την εξειδίκευση. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί καθοδηγητική αρχή όσον αφορά τον καθορισμό 
της επιστροφής των εξόδων, που πρέπει να εξαρτάται από τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
για τον ασθενή. Αυτό δεν επηρεάζει το επίπεδο επιστροφής εξόδων αλλά απλώς παρέχει στους 
ασθενείς μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τους ασθενείς που 
πάσχουν από νέες ή σπανιότερες ασθένειες.

Τροπολογία 390
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

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 

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 
σκοπίμως 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 
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σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η εν λόγω 
θεραπεία συγκαταλέγεται στις παροχές που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης και τις οποίες 
δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος 
μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον 
ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού 
αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος εφόσον η 
εν λόγω θεραπεία συγκαταλέγεται στις 
παροχές που προβλέπει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης και τις οποίες 
δικαιούται ο ασφαλισμένος. Το κράτος 
μέλος ασφάλισης επιστρέφει στον 
ασφαλισμένο τα έξοδα τα οποία θα είχαν 
καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού 
αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

Or. nl

Τροπολογία 391
Iles Braghetto

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 

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 
(προγραμματισμένες θεραπείες) ή την 
αναζήτηση υγειονομικής περίθαλψης 
(προγραμματισμένες θεραπείες) 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 
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αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

καλυφθεί από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους αυτού 
αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφός 
του. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται.

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να διευκρινισθεί ότι στο άρθρο αυτό γίνεται λόγος περί προγραμματισμένων 
θεραπειών, οι οποίες και αποτελούν αντικείμενο του ταξιδίου στο εξωτερικό.

Τροπολογία 392
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

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 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 υγειονομική περίθαλψη είχε 
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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.

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.

Or. it

Αιτιολόγηση

 Η έννοια "παρόμοια υγειονομική περίθαλψη" δεν προσδιορίζει συγκεκριμένο αντικείμενο όπως 
η έννοια "ίδια υγειονομική περίθαλψη". Η διαγραφή της έννοιας αυτής είναι συνεπώς 
απαραίτητη προς άρσιν πάσης αμφιβολ·ίας.

Τροπολογία 393
Niels Busk

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

ασφάλισης είναι αρμόδιο να καθορίζει την 
καλυπτόμενη υγειονομική περίθαλψη, 
ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο αυτή 
παρέχεται. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
μπορεί να επιλέξει να επιστρέψει στον 
ασφαλισμένο το κόστος που καλύπτει το 
κράτος μέλος ασφάλισης εκ των 
προτέρων, επί παραδείγματι, υπό μορφή 
διατακτικής για την πληρωμή υπηρεσιών.

Or. da

Αιτιολόγηση

Οι υγειονομικές υπηρεσίες ορισμένων κρατών μελών βασίζονται στην αρχή της ίσης και 
ελεύθερης πρόσβασης των ασθενών και για να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στη βάση 
αυτή, πρέπει να είναι σε θέση να καταβάλλουν εκ των προτέρων το κόστος στους ασθενείς 
ούτως ώστε να μην απαιτείται από αυτούς να καταβάλλουν πρώτα το κόστος και εν συνεχεία 
αυτό να τους επιστρέφεται από το κράτος τους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ισότιμη 
μεταχείριση των ασθενών, ανεξαρτήτως της ικανότητας πληρωμής που διαθέτουν.

Τροπολογία 394
Edite Estrela

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 ή καλύπτονται από το 
κράτος μέλος ασφάλισης βάσει του είδους 
του συστήματος Υγείας, 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, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
προηγούμενης παραγράφου (διαδικασίες 
παραπομπής).
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Or. pt

Τροπολογία 395
Maria Berger

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 πλήρως από το κράτος 
μέλος ασφάλισης. Τα κράτη μέλη πρέπει 
να καλύπτουν και περαιτέρω συνδεόμενα 
με αυτή έξοδα, π.χ. για τη θεραπευτική 
αγωγή.

Or. de

Τροπολογία 396

Η τροπολογία αποσύρεται.

Τροπολογία 397
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος, στο 
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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.

βαθμό που συγκαταλέγονται μεταξύ των 
παροχών που προβλέπονται από τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
ασφάλισης την οποία δικαιούται το 
ασφαλισμένο άτομο, 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.

Or. nl

Τροπολογία 398
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

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 ή καταβάλλονται από το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 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. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να 
καλύψουν και άλλες συναφείς δαπάνες, 
όπως τα έξοδα στέγασης και ταξιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναλόγως του τρόπου με τον οποίον είναι οργανωμένη η υγειονομική περίθαλψη ενδεχομένως 
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να μην υποχρεούται το ίδιο το κράτος μέλος να επιστρέψει το κόστος της υγειονομικής 
περίθαλψης στο εξωτερικό αλλά, επί παραδείγματι, ένας ασφαλιστικός οργανισμός. Κατά 
συνέπεια, είναι προτιμότερο στο σημείο αυτό να αναφερόμαστε στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του κράτους μέλους ασφάλισης. Για να διευκολυνθεί η προσφυγή ασθενών σε 
υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν 
επίσης και τα έξοδα στέγασης και ταξιδιού.

Τροπολογία 399
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

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 ή καταβάλλονται από το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 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. Τα 
κράτη μέλη καλύπτουν επίσης και τα 
έξοδα ταξιδιού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναλόγως του τρόπου με τον οποίον είναι οργανωμένη η υγειονομική περίθαλψη ενδεχομένως 
να μην υποχρεούται το ίδιο το κράτος μέλος να επιστρέψει το κόστος της υγειονομικής 
περίθαλψης στο εξωτερικό αλλά, επί παραδείγματι, ένας ασφαλιστικός οργανισμός. Κατά 
συνέπεια, είναι προτιμότερο στο σημείο αυτό να αναφερόμαστε στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του κράτους μέλους ασφάλισης. Για να διευκολυνθεί η προσφυγή ασθενών σε 
υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι σε θέση να καλύπτουν 
επίσης και τα έξοδα στέγασης και ταξιδιού.



AM\762980EL.doc 81/110 PE418.256v01-00

EL

Τροπολογία 400
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη» είναι νομικά ασαφής και πρέπει να 
διαγραφεί.

Τροπολογία 401
Dagmar Roth-Behrendt

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 

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 
επιστρέφονται ή καταβάλλονται 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 
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έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής.

πραγματικά έξοδα της υγειονομικής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε ανωτέρω άρθρο 6, παράγραφος 1.

Τροπολογία 402
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ίδιο με αυτό που έγινε στην τροπολογία στην παράγραφο 2 προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα που παρόντος άρθρου.
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Τροπολογία 403
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων 
που θα είχαν καλυφθεί για την ίδια 
ιατρική κατάσταση στο κράτος μέλος 
ασφάλισης, χωρίς να υπερβαίνουν τα 
πραγματικά έξοδα της υγειονομικής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν δικαίωμα να καθορίζουν τα δικά τους συστήματα κοινωνικής 
ασφάλισης. Ωστόσο, η χρησιμοποιούμενη μέθοδος θεραπείας συχνά αποτελεί αντικείμενο 
πρακτικής στο πλαίσιο του ιατρικού επαγγέλματος με βάση την επαγγελματική κατάρτιση και 
την εξειδίκευση. Αυτό δεν πρέπει να αποτελεί καθοδηγητική αρχή όσον αφορά τον καθορισμό 
της επιστροφής των εξόδων, που πρέπει να εξαρτάται από τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται 
για τον ασθενή. Αυτό δεν επηρεάζει το επίπεδο επιστροφής εξόδων αλλά απλώς παρέχει στους 
ασθενείς μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό για τους ασθενείς που 
πάσχουν από νέες ή σπανιότερες ασθένειες.

Τροπολογία 404
Hanne Dahl, Johannes Blokland

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 

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 
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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.

που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή 
παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης. 
Αν το κόστος περίθαλψης που παρέχεται 
στο κράτος μέλος ασφάλισης είναι 
υψηλότερο από αυτό στο άλλο κράτος 
μέλος, το κράτος μέλος ασφάλισης 
καταβάλλει τη διαφορά σε αλληλέγγυο 
ταμείο διαχείρισης στο άλλο κράτος 
μέλος. Το εν λόγω αλληλέγγυο ταμείο 
διαχείρισης παρέχει στήριξη για να δώσει 
δυνατότητα στους ασθενείς από τις 
φθηνότερες χώρες να έχουν πλήρη 
κάλυψη θεραπείας σε ακριβότερες χώρες.

Or. da

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να υιοθετηθεί ένα σχέδιο που θα παρέχει καλύτερες ευκαιρίες για τους πολίτες 
στα φτωχότερα κράτη μέλη να λαμβάνουν θεραπεία στα πλουσιότερα κράτη μέλη. Διαφορετικά, 
η οδηγία θα θέσει τους πολίτες αυτούς σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους πολίτες των 
πλουσιότερων κρατών μελών όταν οι τελευταίοι θα αρχίσουν να αξιοποιούν περισσότερο τις 
υγειονομικές υπηρεσίες στα φτωχότερα κράτη μέλη.

Τροπολογία 405
Colm Burke

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Τα έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας έως το επίπεδο εξόδων 
που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή 
παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής. Τα κράτη μέλη 
καλύπτουν και αλλά συναφή έξοδα, όπως 
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τα έξοδα της θεραπευτικής αγωγής, υπό 
την προϋπόθεση ότι το συνολικό κόστος 
δεν υπερβαίνει το ποσό που καταβάλλεται 
στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για πολλές θεραπευτικές αγωγές είναι ουσιαστικά και πρακτικά αδύνατον να χαραχθεί όριο 
μεταξύ την θεραπευτικής αγωγής και των βοηθητικών αγωγών, όπως της έναρξης της 
ανάρρωσης. Συνεπώς, είναι λογικό ότι πρέπει να καλυφθεί το σύνολο της θεραπευτικής αγωγής 
για την ασθένεια και όχι μια απλή διαδικασία.

Τροπολογία 406
Ευαγγελία Τζαμπάζη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 a (new)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το επιπλέον κόστος που ενδέχεται να 
επιβαρύνει τα άτομα με ειδικές ανάγκες 
κατά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος λόγω 
μιας ή περισσοτέρων αναπηριών, 
επιστρέφεται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία και υπό τον όρο ότι για τα 
έξοδα αυτά υποβάλλεται επαρκής 
τεκμηρίωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

If persons with disabilities can not have their additional costs covered, they will de facto not 
have the same rights as other patients in cross-border health care. And given the fact that 
persons with disabilities in many cases will have a more significant need for health care than 
the rest of the population, the failure to cover the extra disability related expenses would 
amount to clear unequal treatment. Examples of extra disability related expenses are the 
payment of personal assistants, special transport, transport of assistive equipment, sign 
language interpretation and supported decision-making.
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Τροπολογία 407
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Το κόστος που θα επιστρεφόταν για 
την ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη στο κράτος μέλος ασφάλισης 
υπολογίζεται με διαφανή και μη 
τυποποιημένο τρόπο, και ο υπολογισμός 
περιλαμβάνει το σύνολο του κόστους της 
υγειονομικής περίθαλψης που θα 
παρείχετο στο κράτος μέλος ασφάλισης 
και δεν περιορίζεται απλώς στο 
μεταβλητό κόστος. Το κόστος 
υπολογίζεται επίσης και στο αντίστοιχο 
διοικητικό επίπεδο στις περιπτώσεις που 
το κράτος μέλος ασφάλισης διαθέτει 
αποκεντρωμένο σύστημα υγειονομικής 
περίθαλψης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης ποικίλλει σε διάφορα κράτη μέλη και η νομοθεσία 
πρέπει να συνεκτιμά τις διαφορές αυτές.

Τροπολογία 408
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να 
λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και 

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

κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις 
που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης και του κόστους της
υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα 
είχε επιβάλει αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι προϋποθέσεις αυτές είναι 
αντικειμενικές, αμερόληπτες και γνωστές 
εκ των προτέρων.

Οι προϋποθέσεις αυτές μπορεί να 
περιλαμβάνουν περιορισμούς, που 
ισχύουν ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη, 
όσον αφορά τη θεραπεία από μη 
συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών ή 
παρόχους εκτός της περιοχής τους, στον 
βαθμό που η αναγκαία θεραπεία μπορεί 
να παρασχεθεί εντός αποδεκτού από 
ιατρικής σκοπιάς χρόνου, από 
συμβεβλημένους παρόχους ή παρόχους 
στην περιοχή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στο προτεινόμενο κείμενο δεν είναι σαφές κατά πόσον οι προϋποθέσεις θα αποτελέσουν 
εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη επιβάλλει περιορισμούς 
όσον αφορά η παροχή θεραπείας από μη συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών ή παρόχους 
εκτός της περιοχής. Η απαγόρευση των περιορισμών αυτών όσον αφορά τη διασυνοριακή 
υγειονομική περίθαλψη θα παρεμποδίσει τον σχεδιασμό των κρατών μελών και την ευθύνη να 
καθορίζουν μόνα τους το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, όπως ορίζει το άρθρο 152 της 
Συνθήκης.

Τροπολογία 409
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να 

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

λάβουν υπηρεσίες ή αγαθά που 
συνδέονται υγειονομική περίθαλψη σε 
άλλο κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και 
κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις 
που ισχύουν αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί ή 
τα ίδια αγαθά είχαν αγοραστεί στο έδαφος 
του, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν 
εμπόδιο για την ελεύθερη παροχή αγαθών 
και υπηρεσιών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν είναι εν προκειμένω η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων καθοριστική (η αρχή αυτή 
υπόκειται στον κανονισμό αριθ 1408/71). Είναι μάλλον η ελευθερία παροχής αγαθών και 
υπηρεσιών που είναι εν προκειμένω καθοριστική.

Τροπολογία 410
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να 
λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και 
κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις 
σε τοπικό, εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης και ανάληψη του κόστους της
υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα 
είχε επιβάλει αν η υγειονομική αυτή 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος 
του, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν 
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αποτελούν εμπόδιο για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων. 

διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν 
εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων υπηρεσιών και αγαθών. Σε 
αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται η 
απαίτηση να εξετάζεται ο ασφαλισμένος 
όσον αφορά την εφαρμογή των 
προϋποθέσεων, κριτηρίων ή 
διατυπώσεων, από επαγγελματία του 
υγειονομικού κλάδου ή διοικητικούς 
υπαλλήλους των υπηρεσιών του επίσημου 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
κράτους μέλους ασφάλισης, εφόσον μια 
τέτοιου είδους αξιολόγηση απαιτείται και 
για αξιολόγηση των υπηρεσιών στο 
κράτος μέλος ασφάλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η φράση «ίδια ή παρόμοια υγειονομική περίθαλψη» είναι νομικά ασαφής και πρέπει να 
διαγραφεί. Το νέο κείμενο αποσκοπεί στο να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς θα αξιολογούνται από 
επαγγελματία του υγειονομικού κλάδου πριν αναζητήσουν θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία 411
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν 
εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων υπηρεσιών και αγαθών. Σε 
αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται η 
απαίτηση να εξετάζεται ο ασφαλισμένος 
όσον αφορά την παραπομπή του σε φορέα 
παροχής υγειονομικών υπηρεσιών σε 
άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 412
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ενισχυθούν οι διατάξεις αυτής της παραγράφου προκειμένου να αποφευχθεί κάθε 
διάκριση μεταξύ ασθενών.

Το ίδιο με αυτό που έγινε στην τροπολογία στην παράγραφο 2 προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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συνεκτικότητα που παρόντος άρθρου.

Τροπολογία 413
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να 
λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και 
κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις 
που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων και
κωδίκων συμπεριφοράς των ιατρικών 
επαγγελμάτων στην παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης τις οποίες θα είχε επιβάλει αν 
η υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν 
διακριτική μεταχείριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη οι ιατρικές υπηρεσίες δεν διέπονται από την εθνική νομοθεσία αλλά 
από διοικητικούς κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και κώδικες συμπεριφοράς των 
ιατρικών επαγγελμάτων. Αυτές είναι δεσμευτικές για τα ιατρικά επαγγέλματα στα κράτη μέλη, 
οπότε οι ίδιες συνθήκες πρέπει να ισχύουν και στα κράτη μέλη στα οποία νοσηλεύεται ο 
ασθενής. Το τελευταίο μέρος της παραγράφου 3 δημιουργεί σύγχυση επειδή η ελεύθερη 
διακίνηση των προσώπων δεν συνεπάγεται επιστροφή εξόδων για ιατρικές υπηρεσίες που 
επουδενί επιστρέφονται στο κράτος μέλος καταγωγής.
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Τροπολογία 414
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να 
λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και 
κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις 
που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα 
είχε επιβάλει αν η υγειονομική περίθαλψη 
είχε παρασχεθεί στο έδαφος του, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι προϋποθέσεις αυτές δεν 
συνιστούν διακριτική μεταχείριση ούτε 
αποτελούν εμπόδιο για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων. Σε αυτά 
μπορεί να περιλαμβάνεται η απαίτηση να 
εξετάζεται ο ασφαλισμένος όσον αφορά 
την εφαρμογή των προϋποθέσεων, 
κριτηρίων ή διατυπώσεων, από 
επαγγελματία του υγειονομικού κλάδου  
που παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο του 
επίσημου συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης του κράτους μέλους 
ασφάλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

For the sake of clarity and in order to respect Member States’ responsibilities for managing 
their own healthcare systems and for determining healthcare entitlements for their own 
citizens it is suggested deleting the wording “same or similar”.

In a number of Member States, decisions made by General Practitioners or other health 
professionals affiliated to the state health system are an integral part of the “regulatory and 
administrative formalities” which determine entitlements to healthcare for individual 
patients. It is important to explicitly recognise this in the text of the Directive to ensure that 
there will not be extension of the range of entitlements from the system of the Member State of 
affiliation.
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Τροπολογία 415
Christofer Fjellner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Αιτιολόγηση

Η σχετική νομολογία του Δικαστηρίου βασίζεται στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, 
των αγαθών και των υπηρεσιών. συνεπώς, πρέπει να προστεθούν και οι δύο αυτές αρχές.

Τροπολογία 416
Miroslav Mikolášik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Tο κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
επιβάλει στους ασθενείς που επιθυμούν να 
λάβουν υγειονομική περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος τις ίδιες προϋποθέσεις, 
κριτήρια επιλεξιμότητας καθώς και 

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

κανονιστικές και διοικητικές διατυπώσεις 
που ισχύουν για τη λήψη υγειονομικής 
περίθαλψης και την επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης τις οποίες θα 
είχε επιβάλει αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο έδαφος του, υπό την προϋπόθεση ότι 
οι προϋποθέσεις αυτές δεν συνιστούν
διακριτική μεταχείριση ούτε αποτελούν 
εμπόδιο για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων. Η οδηγία αυτή δεν επηρεάζει 
την εθνική νομοθεσία και τους 
κανονισμούς όσον αφορά τις θεραπείες 
αναπαραγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία δεν πρέπει να επηρεάσει της εθνικές νομοθεσίες για τις θεραπείες αναπαραγωγής.

Τροπολογία 417
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
γιατροί και οι πάροχοι υγειονομικών 
υπηρεσιών που εργάζονται ως επί 
συμβάσει εταίροι στα αντίστοιχα εθνικά 
συστήματα υγείας ή στα επίσημα 
κοινωνικά συστήματα ασφάλισης, 
απαγορεύεται να παρέχουν θεραπευτική 
αγωγή σε ασθενείς από άλλο κράτος 
μέλος σε ιδιωτική βάση ή ζητώντας από 
αυτούς προκαταβολή μετρητών, εφόσον 
ο/η ασθενής είναι σε θέση να αποδείξει 
ότι διαθέτει το καθεστώς του 
ασφαλισμένου στο αντίστοιχο επίσημο 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης του 
αντίστοιχου κράτους μέλους ασφάλισης 
επιδεικνύοντας το Ευρωπαϊκό Δελτίο 
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Υγειονομικής Περίθαλψης και το έντυπο 
E-112.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 healt care 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 accomodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member State 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 
strenghten patients' rights in cross-border healt care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Τροπολογία 418
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Η παρούσα οδηγία δεν υποχρεώνει 
τους παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής 
περίθαλψης σε ένα κράτος μέλος να 
παρέχουν υγειονομική περίθαλψη σε 
ασφαλισμένο από άλλο κράτος μέλος ούτε 
να δίνουν προτεραιότητα στην παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης σε ασφαλισμένο 
από άλλο κράτος μέλος σε βάρος ατόμου 
με παρόμοιες κλινικές ανάγκες και το 
οποίο είναι ασφαλισμένο στο κράτος 
μέλος στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ενδεχομένως να είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να θεσπίσουν προσωρινό μηχανισμό που θα 
λειτουργήσει ως βαλβίδα ασφαλείας στην ταχεία αύξηση της υπερπόντιας ζήτησης ούτως ώστε 
οι πάροχοι να μπορούν να αντεπεξέλθουν στη ροή των ασθενών. Αυτό αφορά μόνο τη 
προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη, ενώ η υγειονομική περίθαλψη που καθίσταται 
αναγκαία κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε άλλη χώρα καλύπτεται από τον κανονισμό 1408/71 
και δεν επηρεάζεται από την αλλαγή αυτή.

Τροπολογία 419
John Bowis

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. Για τους σκοπούς των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου, τα κράτη μέλη 
διαθέτουν ένα μηχανισμό υπολογισμού 
των εξόδων που αναλαμβάνονται 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.

Or. en

Τροπολογία 420
Maria Berger

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα 4. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ένα 
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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.

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

Or. de

Τροπολογία 421
Christofer Fjellner

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 δημόσιο σύστημα 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.

Or. sv
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Αιτιολόγηση

Διάφορα κράτη μέλη έχουν συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που βασίζονται στο πρότυπο 
της παροχής σε είδος και, ως εκ τούτου, συνήθως δεν επιστρέφουν το κόστος της υγειονομικής 
περίθαλψης μέσω του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Κατά συνέπεια, το κείμενο πρέπει να 
περιέχει πιο ουδέτερη διατύπωση, συνεκτιμώντας τα διαφορετικά συστήματα των κρατών 
μελών. Βλέπε σχετική τροπολογία στην παράγραφο 1.

Τροπολογία 422
Gyula Hegyi

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 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 είναι 
ισότιμο με εκείνο που θα είχε επιστραφεί 
αν η ίδια ή παρόμοια υγειονομική 
περίθαλψη είχε ληφθεί στο κράτος μέλος
ασφάλισης, αλλά δεν υπερβαίνει τα 
πραγματικά έξοδα της υγειονομικής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Το δεύτερο μέρος της δεύτερης πρότασης του άρθρου 6, παράγραφος 4, το οποίο προβλέπει ως 
γενικό κανόνα, χωρίς εξαιρέσεις, ότι το ποσόν των εξόδων που επιστρέφεται υπολογίζεται σε 
συνάρτηση με το κόστος που θα είχε προκύψει στο εσωτερικό του κράτους μέλους ασφάλισης 
είναι αντίθετο με τη διάταξη του άρθρου 6, παράγραφος 2, η οποία βασίζεται στη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και σύμφωνα με την οποία το ποσόν που επιστρέφεται δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής.
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Τροπολογία 423
Anne Ferreira

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 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 υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο έδαφος του 
κράτους μέλους ασφάλισης και ότι οι 
επαγγελματίες ενημερώνουν τις αρμόδιες 
αρχές τους όσον αφορά τη σύναψη τέτοιων 
ασφαλίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις 
που περιέχονται στην παράγραφο 2.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το ίδιο με αυτό που έγινε στην τροπολογία στην παράγραφο 2 προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτικότητα που παρόντος άρθρου. Είναι αναγκαίο να επαναβεβαιωθεί ότι η επιστροφή των 
εξόδων δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει τις δαπάνες της πραγματοποιηθείσας υγειονομικής 
περίθαλψης.

Τροπολογία 424
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη στα οποία παρέχεται η 
θεραπεία θέτουν σε λειτουργία σύστημα 
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το οποίο καθιστά δυνατό να επιβαρύνει 
το πραγματικό κόστος της θεραπείας 
τους ασθενείς οι οποίοι δεν είναι 
ασφαλισμένοι στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης αυτού του κράτους μέλους. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

De (dreiging van) aantasting van de capaciteit en van de financiële balans van 
gezondheidsstelsels van de lidstaten als rechtvaardigingsgrond om de instroom van patiënten 
(en dus het vrij verkeer van diensten) te beperken moet expliciet worden opgenomen in de 
richtlijn. Aan buitenlandse patiënten de werkelijke kost per dienst kunnen aangerekend 
worden, ook al verschilt deze van de prijs die de eigen patiënten betalen (omwille van 
belastingen). In het arrest Ferlini (C- 411/98) heeft het Hof bevestigd dat een 
gedifferentieerde prijs voor gezondheidszorgdiensten mogelijks gerechtvaardigd kan worden.

Τροπολογία 425
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ασθενείς 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, 
έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, 
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που 
εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις 
οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

5. Οι ασθενείς 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, 
έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, 
σύμφωνα με τα μέτρα που εφαρμόζουν τις 
κοινοτικές διατάξεις για την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ιδίως τις οδηγίες 95/46/EΚ και 
2002/58/EΚ  του κράτους μέλους 
ασφάλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο ιατρικό ιστορικό τους, ιδίως σε 
περίπτωση που ο ασθενής, μετά την παροχή υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό, συνεχίζει 
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τη θεραπεία στη χώρα του. Το ιατρικό αυτό ιστορικό πρέπει να παρέχεται από τον επαγγελματία 
του υγειονομικού κλάδου που παρακολούθησε τον ασθενή, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις 
προϋποθέσεις που ορίζει το κράτος μέλος ασφάλισης.

Τροπολογία 426
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι ασθενείς 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, 
έχουν πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, 
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που 
εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις 
οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

5. Οι ασθενείς 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, από 
το κράτος μέλος ασφάλισης, έχουν 
πρόσβαση στα ιατρικά τους μητρώα, 
σύμφωνα με τα εθνικά μέτρα που 
εφαρμόζουν τις κοινοτικές διατάξεις για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως τις 
οδηγίες 95/46/EΚ και 2002/58/EΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι ασθενείς πρέπει να έχουν πρόσβαση στους ιατρικούς τους φακέλους, αλλά ο πάροχος 
υπηρεσιών υγείας πρέπει να πραγματοποιεί αυτό τηρώντας τις προϋποθέσεις του κράτους 
μέλους ασφάλισης των ασθενών.

Τροπολογία 427
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τίθενται σε εφαρμογή τα αναγκαία 
μέσα προκειμένου να παρασχεθούν 
επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες υψηλής 
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ποιότητας στους ευρωπαίου πολίτες 
θύματα ατυχημάτων στα άλλα κράτη 
μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό όπως τα πρότυπα ποιότητας καλύπτουν επίσης τις επείγουσες ιατρικές 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 428
Holger Krahmer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα, 
προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες που 
παθαίνουν ατυχήματα ή αντιμετωπίζουν 
έκτακτα προβλήματα υγείας στο 
εξωτερικό να μπορούν να έχουν έκτακτη 
ιατρική περίθαλψη υψηλού επιπέδου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συνεργασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στα ατυχήματα, αλλά να καλύπτει και άλλα 
έκτακτα προβλήματα υγείας. 

Τροπολογία 429
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για την 
παροχή υψηλής ποιότητας ιατρικών 
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υπηρεσιών περίθαλψης εκτάκτου 
ανάγκης σε πολίτες της ΕΕ, θύματα 
ατυχημάτων και μαζικών καταστάσεων 
εκτάκτου ανάγκης σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προφανές ότι σε περίπτωση ατυχήματος (ή καταστροφής) η υγειονομική περίθαλψη 
πρέπει να παρέχεται με ελάχιστες διοικητικές διαδικασίες εκ των προτέρων εγκρίσεων.

Η ανάγκη ταχείας αντίδρασης σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στις μεθοριακές περιοχές 
προϋποθέτει ευρεία συνεργασία των κρατών μελών και των ιατρικών υπηρεσιών εκτάκτου 
ανάγκης σε περιφερειακό επίπεδο. Στις καταστάσεις αυτές ιδιαίτερη σημασία έχει και το 
παραϊατρικό προσωπικό.

Τροπολογία 430
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
άρθρων 8 και 9, το κράτος μέλος 
ασφάλισης δεν θα επιβάλει ως 
προϋπόθεση για την επιστροφή των 
δαπανών της υγειονομικής περίθαλψης 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος τη 
χορήγηση προηγούμενης έγκρισης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμφωνεί με τη νομολογία για τον μη περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των πολιτών με την εφαρμογή της γενικής αρχής να μη χορηγείται προηγούμενη έγκριση καθώς 
και με τις επιφυλάξεις σε περιπτώσεις νοσοκομειακής περίθαλψης που προβλέπεται στο άρθρο 
8.
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Τροπολογία 431
Frieda Brepoels

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Από τα κράτη μέλη στα οποία 
παρέχεται η θεραπεία δεν ζητείται να 
δέχονται ασθενείς από άλλο κράτος μέλος 
ή να τους χορηγούν προτεραιότητα εις 
βάρος ασθενών με παρόμοιες ανάγκες 
περίθαλψης οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι 
στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η 
θεραπεία και οι οποίοι είναι δυνατόν κατά 
συνέπεια να τοποθετηθούν σε κατάλογο 
αναμονής. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος το Βέλγιο αντιμετωπίζει ήδη σχετικά μεγάλη εισροή ασθενών. Αυτό αποτελεί 
σημαντικό λόγο ανησυχίας το γεγονός ότι ασθενείς ασφαλισμένοι στο Βέλγιο είναι δυνατόν να 
τεθούν σε κατάλογο αναμονής ως αποτέλεσμα της αύξησης της διασυνοριακής υγειονομικής 
περίθαλψης. Το πρόβλημα αυτό αναφέρεται στην αιτιολογική σκέψη 12, αλλά δεν υπάρχει 
αντίστοιχη πρόβλεψη στο διατακτικό τμήμα της πρότασης, αν και προβλέπονται μέτρα για την 
αντιμετώπιση υπερβολικής εκροής ασθενών. Η τροπολογία αυτή αποβλέπει στην επίλυση 
ενδεχόμενων προβλημάτων που προκύπτουν από την αυξημένη εισροή ασθενών.

Τροπολογία 432
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν 
επηρεάζουν τη σύναψη διασυνοριακών 
συμβατικών ρυθμίσεων για την παροχή 
προγραμματισμένης υγειονομικής 
περίθαλψης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι οι διατάξεις του κεφαλαίου αυτού δεν επηρεάζουν τη 
σύναψη διασυνοριακών συμβατικών για την παροχή προγραμματισμένης υγειονομικής 
περίθαλψης. Στην περίπτωση αυτή συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες 
συντονισμού της κοινωνικής ασφάλισης ή να εφαρμόζουν συγκεκριμένους κανόνες και 
τιμολόγια που θα έχουν συμφωνηθεί με διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων μερών.

Τροπολογία 433
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Στο κράτος μέλος στο οποίο 
πραγματοποιείται η θεραπεία 
επιστρέφεται το σύνολο του πραγματικού 
κόστους (πλήρες κόστος) που 
συνεπάγεται η θεραπεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη νέας παραγράφου 6(5α) συμβάλλει στην οικονομική σταθερότητα των υπηρεσιών 
ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η 
θεραπεία, διασφαλίζοντας  επιστροφή του συνόλου των εξόδων στο εν λόγω κράτος μέλος. 
Δεδομένου ότι η επιστροφή υπολείπεται του πραγματικού κόστους της θεραπείας, ο ασθενής 
καταβάλλει μέρος μόνο του κόστους της θεραπείας.
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Τροπολογία 434
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 suprimido

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Tο κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει 
να εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την 
επιστροφή των εξόδων της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος όταν 
τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, εάν 
είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχαν 
καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του εν λόγω κράτους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την προτεινόμενη τροπολογία για την προσθήκη ενός νέου άρθρου 6.5 α.

Τροπολογία 435
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Tο κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει 
να εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την 
επιστροφή των εξόδων της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος όταν 
τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, εάν 
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είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχαν 
καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του εν λόγω κράτους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αναγνωρίζει ότι τα συστήματα εκ των προτέρων έγκρισης είναι σημαντικά 
για τους ασθενείς για να αποσαφηνίζουν θέματα όπως η επιστροφή των επιλέξιμων εξόδων και 
το κόστος που θα αναλάβουν οι ίδιοι προσωπικά, τις αναγκαίες ρυθμίσεις της συνέχισης της 
θεραπείας και τι θα συμβεί σε περίπτωση απροόπτου. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται εξίσου 
στην νοσοκομειακή περίθαλψη καθώς και σε άλλο περιβάλλον, όπως συμβαίνει και με το θέμα 
του σχεδιασμού των υπηρεσιών και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων αυτών που 
χειρίζονται τα συστήματα υγείας.

Τροπολογία 436
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tο κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει να 
εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την 
επιστροφή των εξόδων της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος όταν 
τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, εάν είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχαν 
καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του εν λόγω κράτους.

Το κράτος μέλος ασφάλισης δεν 
προβαίνει στην επιστροφή των εξόδων 
της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος ή της 
αγοράς αγαθών που συνδέονται με την 
υγειονομική περίθαλψη που παρασχέθηκε 
σε άλλο κράτος μέλος που υπόκειται σε 
προηγούμενη έγκριση, όταν τα έξοδα της 
εν λόγω περίθαλψης, εάν είχε παρασχεθεί 
στο έδαφός του ή αυτών των αγαθών εάν 
είχαν αγοραστεί στο έδαφός του, θα είχαν 
καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η αγορά αγαθών τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης (όπως λόγου 
χάριν ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων) και αποτελούσαν μεταξύ άλλων αντικείμενο της 
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απόφασης στην υπόθεση Decker (στην προκείμενη περίπτωση ομματοϋάλια) που θα πρέπει να 
περιληφθεί σε οδηγία με στόχο την κωδικοποίηση των αποφάσεων Kohll και Decker. 

Τροπολογία 437
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tο κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει να 
εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την 
επιστροφή των εξόδων της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος όταν 
τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, εάν 
είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχαν 
καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του εν λόγω κράτους.

Tο κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει να 
εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την 
επιστροφή των εξόδων της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος.

Κάθε ασθενής που λαμβάνει 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος κοινοποιεί αυτή την παροχή 
στην κοινωνική ασφάλιση του κράτους 
μέλους ασφάλισης πριν την αναχώρησή 
του προκειμένου να λάβει αυτή την 
περίθαλψη. Δηλώνει επίσης ότι έλαβε τις 
πληροφορίες σχετικά με αυτή την παροχή 
περίθαλψης, σύμφωνα με το άρθρο 10 
της παρούσας οδηγίας.
Εάν μια τέτοια δήλωση δεν συνοδεύει την 
κοινοποίηση παροχής εξωνοσοκομειακής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, η 
κοινωνική ασφάλιση του κράτους μέλους 
ασφάλισης διασφαλίζει από τον ασθενή 
ότι ανέλαβε τα διαβήματα προκειμένου να 
λάβει "πριν την αναχώρησή του" κάθε 
αναγκαία πληροφορία για αυτή την 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη σε άλλο 
κράτος μέλος.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το ίδιο με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 29.

Τροπολογία 438
Gyula Hegyi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

The Member State Tο κράτος μέλος 
ασφάλισης δεν πρέπει να εξαρτά από 
προηγούμενη έγκριση την επιστροφή των 
εξόδων της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης 
που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
όταν τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, 
εάν είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους.

Tο κράτος μέλος ασφάλισης δεν πρέπει να 
εξαρτά από προηγούμενη έγκριση την 
επιστροφή των εξόδων της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος όταν 
τα έξοδα της εν λόγω περίθαλψης, εάν είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχαν 
καλυφθεί από το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης του εν λόγω κράτους. Εάν η 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
ασφάλισης συνδέει τη χρηματοδότηση 
της υγειονομικής περίθαλψης με την 
χρήση εκ μέρους του ασφαλισμένου 
ασθενούς των υποδομών του δημοσίου 
παρόχου υγειονομικής περίθαλψης, τότε 
το κράτος μέλους ασφάλισης υποχρεούται 
να καλύψει μόνο τα έξοδα της 
παρασχεθείσας στο κράτος μέλος 
περίθαλψης την οποία έλαβε ο ασθενής 
υπό τις ίδιες συνθήκες που ισχύουν για 
τους ασφαλισμένους στο κράτος μέλος 
στο οποίο πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Εάν στο κράτος μέλος ασφάλισης ο ασφαλιστής υποχρεούται να επιστρέψει τα έξοδα 
υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής στο κράτος μέλος θεραπείας από πάροχο ο 
οποίος δεν χρηματοδοτείται από το δημόσιο, δηλαδή εκτός του συστήματος ασφάλισης 
ασθενείας, τότε στο κράτος μέλος ασφάλισης δεν μπορούν να επιστραφούν στον ασθενή τα 
έξοδα υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε από μη χρηματοδοτούμενο από το δημόσιο πάροχο.
Ωστόσο, εάν ο ασθενής λάβει την περίθαλψη σε άλλο κράτος μέλος, το κράτος μέλος ασφάλισης 
υποχρεούται να επιστρέψει τα έξοδα αυτής της περίθαλψης.
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Τροπολογία 439
Kathy Sinnott

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη πρέπει να 
περιλαμβάνει τις εναλλακτικές θεραπείες 
που είναι εγκεκριμένες στο κράτος μέλος 
ασφάλισης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν το κράτος μέλος ασφάλισης παρέχει εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες που καλύπτονται 
από το κράτος, π.χ. φυτικά φάρμακα, ομοιοπαθητική, οστεοπαθητική, χειροπρακτική κλπ, η 
παρούσα οδηγία πρέπει να επιτρέπει την επιστροφή των εξόδων όταν η θεραπεία του ατόμου 
γίνεται από ειδικευμένο θεραπευτή σε άλλο κράτος μέλος.


	4289762980el.doc

