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Predlog spremembe 42
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva povzroča več nejasnosti kot pa pojasnil, saj ustvarja dodaten sistem, vzporeden s 
sistemom pacientovih pravic, ki ga že določata uredbi 1408/71 in 883/2004. V tem sistemu ni 
upoštevana kakovost zdravstvenega varstva s pacientovega vidika, namesto tega pa je 
poudarek na vidiku prostega pretoka storitev. Poleg tega ustvarja pritisk na odgovornosti 
držav članic na področju zdravstvenega varstva, kot je določeno v členu 152 Pogodbe.

Predlog spremembe 43
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

There is neither a necessity for nor a competence of the European Union to regulate on health 
care matters by a seperate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competences in 
this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
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coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC - exclusively should be used and complemented.

Predlog spremembe 44
Urszula Krupa

Predlog direktive
-

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. pl

Obrazložitev

Predlog direktive je treba zavrniti, ker ni dovolj pretehtano pripravljen in bo povzročil 
administrativne stroške na ravni Evropske unije Sprejetje direktive na ravni EU bo imelo za 
posledico ustanovitev novega komitološkega odbora (Odbor za varno, visoko kakovostno in 
učinkovito čezmejno zdravstveno varstvo), kar pomeni nova delovna mesta.

Predlog spremembe 45
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog, DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
uveljavljanju pravic pacientov na področju 
čezmejnega zdravstvenega varstva

Predlog, DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
uveljavljanju pravic pacientov do dostopa 
do varnega, visokokakovostnega in 
učinkovitega zdravstvenega varstva pod 
enakimi pogoji

Or. es

Obrazložitev

Se propone que la propuesta de Directiva no se centre en abordar la movilidad de los 
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pacientes, sino en los 3 ejes fundamentales en los que la Comisión Europea dice 
estructurarla: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de la UE, cooperación 
europea en el ámbito de la salud y marco específico para la asistencia sanitaria 
transfronteriza. 
Mientras que este último aspecto afecta sólo a una minoría de pacientes, la mejora de la 
calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación entre EEMM son cuestiones 
que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos y se considera que deberían 
constituir el núcleo principal de la propuesta.

Predlog spremembe 46
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog, DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o 
uveljavljanju pravic pacientov na 
področju čezmejnega zdravstvenega 
varstva

Predlog, DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o čezmejni 
mobilnosti pacientov in njihovih pravicah

Or. nl

Obrazložitev

Healthcare was excluded from the scope of Directive 2006/123/EC on services in the internal 
market for good reasons - it is not an issue for internal market regulation. There is no need 
for reintroducing the same issues (reimbursement of healthcare provided in another Member 
State, definition of hospital care etc.) contained in the draft Directive on services in the 
internal market via the current separate proposal for a directive on cross-border health care. 
The application of the respective case law of the Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States. There is also no need for further action on this.
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Predlog spremembe 47
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 152
Pogodbe,

Or. es

Obrazložitev

Člen 95 Pogodbe ne vključuje sprejetja te direktive, saj ne zadeva vzpostavljanja ali 
delovanja notranjega trga. Člen 152 bi zagotovil boljšo osnovo, čeprav izrecno določa, da 
mora dejavnost Skupnosti na področju javnega zdravja v celoti upoštevati pristojnosti držav 
članic pri organizaciji in izvajanju zdravstvenih storitev in zdravljenja.

Predlog spremembe 48
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 16 in 
152 Pogodbe,

Or. en

Predlog spremembe 49
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
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Evropske skupnosti in zlasti člena 95
Pogodbe,

Evropske skupnosti in zlasti členov 42, 152 
in 308 Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market  approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC -  exclusively should be used and complemented.

Predlog spremembe 50
Anne Ferreira, Harlem Desir

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti členov 95, 
137 in 152 Pogodbe,

Or. fr

Obrazložitev

La base juridique de cette directive ne peut pas seulement être l’article 95, elle doit aussi 
porter sur les articles 152 et 137, car elle doit garantir un niveau élevé de santé des citoyens 
et cette directive ayant pour objet le remboursement des soins de santé des patients allant se 
faire soigner dans un autre Etat membre que leur Etat d’affiliation, elle concerne les systèmes 
de protection sociale. Ce dernier point relève de la compétence des Etats membres, l'action 
de la Communauté complétant les politiques nationales et portant sur l'amélioration de la 
santé publique et la prévention des maladies. L'action complémentaire de la Communauté 
vise aussi à encourager la coopération et la coordination en matière de santé entre les Etats 
membres.
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Predlog spremembe 51
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 
152 Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 152 lahko Skupnost sprejme ukrepe, namenjene zagotavljanju (in ne le 
prispevanju) visoke ravni varovanja človekovega zdravja. Pomembno je poudariti, da 
podlaga za direktivo o zdravstvenem varstvu ne smejo biti pravila za notranji trg, ampak 
mora biti namen direktive tudi zagotavljanje visoke ravni varovanja človekovega zdravja.

Predlog spremembe 52
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Predlog direktive
Navedba sklicevanj 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti ter zlasti členov 95 in 
152 Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Namen direktive ni le zagotoviti prost pretok ljudi, ampak predvsem visoko raven javnega 
zdravja v Evropski uniji.
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Predlog spremembe 53
Anne Ferreira, Harlem Desir

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Predlog Komisije bi moral v skladu s 
členom 137, zlasti odstavkov 1, 2 in 4, 
upoštevati pristojnost držav članic, saj 
pravice do socialne varnosti državljanov 
izhajajo iz njihovega statusa delavcev.

Or. fr

Predlog spremembe 54
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Ne glede na to direktivo vsaka država 
članica na svojem ozemlju ohrani 
odgovornost za zagotavljanje varnega, 
visokokakovostnega, učinkovitega in 
količinsko zadostnega zdravstvenega 
varstva državljanom. Država članica ne 
sme v nobenem primeru opustiti 
zdravstvenega varstva, zato ker je na voljo 
tudi v drugih državah članicah. Poleg tega 
ne sme biti posledica te direktive kakršno 
koli spodbujanje pacientov k odhodu v 
drugo državo članico, da bi tam prejeli 
zdravstveno varstvo.

Or. nl

Obrazložitev

Zdravstveno varstvo ostaja nedvoumno odgovornost vsake države članice. Ni mogoče, pa tudi 
ne sme se pričakovati, da bo zanj poskrbela ena od drugih držav članic. Direktiva ne sme 
spodbujati držav članic, da bi to odgovornost preložile na Evropsko unijo ali spodbujale 
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zavarovalnice k nakupu zdravstvenega varstva v tujini iz ekonomskih razlogov.

Predlog spremembe 55
Åsa Westlund

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Glede na to, da so izpolnjeni pogoji za 
izvajanje člena 95 Pogodbe kot pravne 
podlage, se zakonodajalec Skupnosti 
zanaša na to pravno podlago, tudi kadar 
je varovanje javnega zdravja odločilni 
dejavnik pri sprejetih odločitvah, pri 
čemer člen 95(3) Pogodbe izrecno 
zahteva, da je treba za dosego 
usklajevanja zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja ljudi, ob upoštevanju 
zlasti vsakršne spremembe na podlagi 
znanstvenih dejstev. Ta direktiva spoštuje 
temeljne pravice in upošteva splošna 
pravna načela, kakor so priznana zlasti z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

črtano

Or. sv

Obrazložitev

Zdravstvene storitve se ne morejo enačiti z drugimi na trgu, zato je treba člen 95 Pogodbe 
črtati iz te direktive, saj naj bi pravno temeljila bili na členu 152.
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Predlog spremembe 56
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Glede na to, da so izpolnjeni pogoji za 
izvajanje člena 95 Pogodbe kot pravne 
podlage, se zakonodajalec Skupnosti 
zanaša na to pravno podlago, tudi kadar 
je varovanje javnega zdravja odločilni 
dejavnik pri sprejetih odločitvah, pri 
čemer člen 95(3) Pogodbe izrecno 
zahteva, da je treba za dosego 
usklajevanja zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja ljudi, ob upoštevanju 
zlasti vsakršne spremembe na podlagi 
znanstvenih dejstev. Ta direktiva spoštuje 
temeljne pravice in upošteva splošna 
pravna načela, kakor so priznana zlasti z 
Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uvodna izjava je odveč zaradi predloga spremembe, ki uvaja dvojno pravno podlago.

Predlog spremembe 57
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Glede na to, da so izpolnjeni pogoji za 
izvajanje člena 95 Pogodbe kot pravne 
podlage, se zakonodajalec Skupnosti 
zanaša na to pravno podlago, tudi kadar je 
varovanje javnega zdravja odločilni 
dejavnik pri sprejetih odločitvah, pri 
čemer člen 95(3) Pogodbe izrecno 

(2) Glede na to, da niso izpolnjeni pogoji 
za izvajanje člena 95 Pogodbe kot pravne 
podlage, se zakonodajalec Skupnosti 
zanaša na enako pravno podlago kot 
Uredba 883/2004/ES o koordinaciji 
sistemov socialne varnosti in mora hkrati 
upoštevati tudi člen 152 Pogodbe. Treba je 
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zahteva, da je treba za dosego 
usklajevanja zagotoviti visoko raven 
varovanja zdravja ljudi, ob upoštevanju 
zlasti vsakršne spremembe na podlagi 
znanstvenih dejstev.

zagotoviti visoko raven varovanja zdravja 
ljudi, ob upoštevanju zlasti vsakršne 
spremembe na podlagi znanstvenih dejstev.

Or. en

Obrazložitev

There is neither a necessity for nor a competency of the European Union to regulate on health 
care matters by a separate Directive based on an internal market approach ( Article 95 EC 
Treaty). Health care is not a matter of the internal market and Member States competencies 
in this field as laid down in Article 152 EC Treaty must be respected. In order to strengthen 
patients' rights in cross-border mobility of the patient, the already existing framework of the 
coordination of social security systems - regulation 1408/71 and its successor, regulation 
883/2004/EC -  exclusively should be used and complemented.

Predlog spremembe 58
Anne Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Glede na to, da so izpolnjeni pogoji za 
izvajanje člena 95 Pogodbe kot pravne 
podlage, se zakonodajalec Skupnosti 
zanaša na to pravno podlago, tudi kadar je 
varovanje javnega zdravja odločilni 
dejavnik pri sprejetih odločitvah, pri čemer 
člen 95(3) Pogodbe izrecno zahteva, da je 
treba za dosego usklajevanja zagotoviti 
visoko raven varovanja zdravja ljudi, ob 
upoštevanju zlasti vsakršne spremembe na 
podlagi znanstvenih dejstev.

(2) Glede na to, da so izpolnjeni pogoji za 
izvajanje člena 95 Pogodbe kot pravne 
podlage, se zakonodajalec Skupnosti 
zanaša na to pravno podlago, tudi kadar je
varovanje javnega zdravja odločilni 
dejavnik pri sprejetih odločitvah, pri čemer 
člen 95(3) Pogodbe izrecno zahteva, da je 
treba za dosego usklajevanja zagotoviti 
visoko raven varovanja zdravja ljudi.

Or. fr

Obrazložitev

Zadnji stavek na tem mestu ni upravičen, saj ta direktiva določa pogoje dostopa in plačila ali 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo, ki so ga pacienti prejeli v državi članici, ki ni 
država njihovega zdravstvenega zavarovanja.
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Predlog spremembe 59
Anne Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva splošna pravna načela, kakor 
so priznana zlasti z Listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah. Pravica dostopa do 
zdravstvenega varstva in pravica do 
zdravniške oskrbe pod pogoji, 
vzpostavljenimi z nacionalno zakonodajo 
in praksami, sta priznani s členom 35 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. To direktivo je treba izvajati in 
uporabljati zlasti ob upoštevanju pravic do 
zasebnega in družinskega življenja, varstva 
osebnih podatkov, enakosti pred zakonom 
in načela nediskriminacije ter pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
pravičnega sojenja v skladu s splošnimi 
pravnimi načeli, kakor so določena v členih 
7, 8, 20, 21 in 47 Listine.

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva splošna pravna načela, kakor 
so priznana zlasti z Listino Evropske unije 
o temeljnih pravicah. Pravica dostopa do 
zdravstvenega varstva in pravica do 
zdravniške oskrbe pod pogoji, 
vzpostavljenimi z nacionalno zakonodajo 
in praksami, sta priznani s členom 34(1) in 
(2) ter členom 35 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. To direktivo je treba 
izvajati in uporabljati zlasti ob upoštevanju 
pravic do zasebnega in družinskega 
življenja, varstva osebnih podatkov, 
enakosti pred zakonom in načela 
nediskriminacije ter pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
pravičnega sojenja v skladu s splošnimi 
pravnimi načeli, kakor so določena v členih 
7, 8, 20, 21 in 47 Listine.

Or. fr

Obrazložitev

Člen 35 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah opozarja na cilj doseganja visoke ravni 
varovanja zdravja v opredelitvi in pri izvajanju politike Unije ter na pravico do zdravniške 
oskrbe pod pogoji, določenimi v nacionalni zakonodaji in praksah. Člen 34 priznava in 
spoštuje pravico dostopa do ugodnosti socialne varnosti in socialnih storitev, ki po pravu 
Skupnosti in nacionalnih zakonodajah zagotavljajo zaščito v različnih okoliščinah, med 
drugim v primeru bolezni. 
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Predlog spremembe 60
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Predlog direktive
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice
in upošteva sprejeta načela, priznana zlasti 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Pravica dostopa do 
zdravstvenega varstva in pravica do 
zdravniške oskrbe pod pogoji, 
vzpostavljenimi z nacionalno zakonodajo 
in praksami, sta priznani s členom 35 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah To direktivo je treba izvajati in 
uporabljati zlasti ob upoštevanju pravic do 
zasebnega in družinskega življenja, varstva 
osebnih podatkov, enakosti pred zakonom 
in načela nediskriminacije ter pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva in 
pravičnega sojenja v skladu s splošnimi 
pravnimi načeli, kakor so določena v členih 
7, 8, 20, 21 in 47 Listine.

(3) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice 
in upošteva sprejeta načela, priznana zlasti 
z Listino Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Pravica dostopa do 
zdravstvenega varstva in pravica do 
zdravniške oskrbe pod pogoji, 
vzpostavljenimi z nacionalno zakonodajo 
in praksami, sta priznani s členom 35 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah To direktivo je treba izvajati in 
uporabljati zlasti ob upoštevanju pravic do 
zasebnega in družinskega življenja, varstva 
osebnih podatkov, enakosti pred zakonom 
in načela nediskriminacije, temeljnih 
etičnih odločitev držav članic ter pravice 
do učinkovitega pravnega sredstva in 
pravičnega sojenja v skladu s splošnimi 
pravnimi načeli, kakor so določena v členih 
7, 8, 20, 21 in 47 Listine.

Or. en

Obrazložitev

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 
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Predlog spremembe 61
Anne Ferreira, Harlem Desir, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Zdravstveni sistemi Skupnosti so 
osrednji sestavni del visoke ravni socialne 
zaščite v Evropi ter prispevajo k socialni 
koheziji in socialni pravičnosti, pa tudi k 
trajnostnemu razvoju. Prav tako so del 
širšega okvira storitev splošnega interesa.

(4) Zdravje in zdravstveni sistemi držav 
članic so v splošnem interesu. Zdravstveni 
sistemi držav članic so osrednji sestavni 
del visoke ravni socialne zaščite v Evropi 
ter prispevajo k socialni koheziji in socialni 
pravičnosti, pa tudi k trajnostnemu razvoju. 
Treba je opozoriti na njihovo posebno 
naravo, hkrati pa so del širšega okvira 
storitev splošnega interesa.

Or. fr

Obrazložitev

Ta vloga zdravstvenih sistemov je zagotovo bistvena, kot poudarja Komisija, in nanjo je treba 
opozoriti, kot je treba opozoriti na to, da so ti sistemi v splošnem interesu in imajo zaradi 
svojih nalog posebno naravo.

Predlog spremembe 62
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kot je Sodišče Evropskih skupnosti 
večkrat potrdilo, so v področje uporabe 
Pogodbe zajete vse vrste zdravniške 
oskrbe, ob upoštevanju njihove posebne 
narave. 

(5) Kot je Sodišče Evropskih skupnosti 
večkrat potrdilo, so v področje uporabe 
Pogodbe zajete vse čezmejne zdravniške 
oskrbe, ob upoštevanju njihove posebne 
narave. 

Or. nl

Obrazložitev

Sodišče Evropskih skupnosti je potrdilo, da se Pogodba uveljavlja samo pri čezmejni ponudbi 
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zdravstvene nege in storitev zdravstvenega varstva. V primeru Watts (C-372/04) je sodišče 
menilo, da ni pomembno, da je British National Health Service v celoti javna storitev, ki jo 
financira država, in so zato njene zdravstvene storitve brezplačne. Pri glavnem prenosu med 
go. Watts in francosko bolnišnico je bilo pomembno, da je ga. Watts morala plačati za 
zdravljenje in je tako postala prejemnica storitev iz Pogodbe.

Predlog spremembe 63
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kot je Sodišče Evropskih skupnosti 
večkrat potrdilo, so v področje uporabe 
Pogodbe zajete vse vrste zdravniške 
oskrbe, ob upoštevanju njihove posebne 
narave.

(5) Kot je Sodišče Evropskih skupnosti 
večkrat potrdilo, so v področje uporabe 
Pogodbe zajete vse vrste zdravniške 
oskrbe, ob upoštevanju njihove posebne 
narave. Natančneje bi se vsem evropskim 
državljanom z evropsko kartico 
zdravstvenega zavarovanja po načelu 
solidarnosti in vzajemnosti nudila nujna 
nega ne glede na to, v kateri državi članici 
se pacient nahaja, in ne glede na finančne 
posledice te nege za bolnišnico, ki storitev 
nudi, za državo ali lokalni organ, ki je 
pristojen za to bolnišnico. V skladu z 
načelom vzajemnosti storitve plača država 
članica, v kateri je bila nudena nujna 
nega, država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja pa strošek v 
celoti povrne.

Or. it

Obrazložitev

Tudi ta direktiva bi morala omogočiti, da se izkoristijo prednosti evropske kartice 
zdravstvenega zavarovanja in potrdi pravica pacientov do nujne nege kjerkoli se nahajajo, ne 
da bi to vplivalo na njihovo finančno stanje ali na finančno stanje države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja.
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Predlog spremembe 64
Adamos Adamou

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Kot je Sodišče Evropskih skupnosti 
večkrat potrdilo, so v področje uporabe 
Pogodbe zajete vse vrste zdravniške 
oskrbe, ob upoštevanju njihove posebne 
narave. 

(5) Kot je Sodišče Evropskih skupnosti 
večkrat potrdilo, so v področje uporabe 
Pogodbe zajete vse vrste zdravniške 
oskrbe, ob upoštevanju njihove posebne 
narave. Pristojnosti Skupnosti za sektor 
javnega zdravstva iz člena 152 Pogodbe so 
zgolj dopolnilne, saj so zanj pristojne 
države članice, ki lahko sklenejo 
medsebojne sporazume, tudi tiste o 
čezmejnemu zdravstvenemu varstvu za 
paciente.

Or. el

Obrazložitev

V členu 152 Pogodbe ES je navedeno, da so samo države članice pristojne za odločanje, 
organizacijo in financiranje svojega zdravstvenega varstva ter kaj sodi pod bolnišnično 
zdravljenje.

Predlog spremembe 65
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Ta direktiva spoštuje svobodno izbiro 
vsake države članice, da se odloči za po 
njenem mnenju primerno obliko 
zdravstvenega varstva, ter v to odločitev ne 
posega. Nobena določba te direktive se ne 
sme razlagati tako, da bi ogrožala 
temeljne etične odločitve držav članic, 
zlasti glede varovanja pravice do življenja 
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vsakega človeškega bitja.

Or. en

Obrazložitev

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 

Predlog spremembe 66
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Sodišče je že obravnavalo nekatera
vprašanja v zvezi s čezmejnim 
zdravstvenim varstvom, zlasti glede 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v državi članici, razen tisti, v kateri ima 
prejemnik oskrbe stalno prebivališče. 
Zdravstveno varstvo je bilo izključeno iz 
področja uporabe Direktive 2006/123/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o storitvah na notranjem 
trgu, zato je pomembno ta vprašanja 
obravnavati v okviru posebnega pravnega 
instrumenta Skupnosti, da se doseže 
splošnejša in učinkovitejša uporaba načel, 
ki jih je Sodišče določilo na podlagi 
posameznih primerov.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zdravstveno varstvo je bilo iz dobrih razlogov izključeno iz področja uporabe direktive 
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2006/123/ES o storitvah na notranjem trgu – to ni vprašanje urejanja notranjega trga. Prek 
sedanjega ločenega predloga direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu ni treba ponovno 
uvajati enakih vprašanj (povračilo stroškov za zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
opredelitev bolnišnične oskrbe) iz osnutka direktive o storitvah na notranjem trgu. Izvajanje 
posameznih primerov iz sodne prakse Evropskega sodišča je odgovornost zgolj držav članic.
Tudi na tem področju ni potrebno nadaljnje ukrepanje.

Predlog spremembe 67
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni.

(8) Cilj te direktive je določiti pravila za 
povračilo stroškov za zdravstveno varstvo, 
prejeto v drugi državi članici, pacientom, 
ki se odločijo za odhod v drugo državo, da 
bi tam prejeli zdravstveno varstvo, in 
omogočiti sodelovanje med državami 
članicami pri ocenjevanju zdravstvene 
tehnologije, referenčnih središčih in e-
zdravstvenih storitvah, pri čemer se v 
celoti upošteva nacionalna pristojnost za 
organiziranje in izvajanje zdravstvenega 
varstva v skladu z načeli splošnega 
dostopa, solidarnosti, cenovne 
dostopnosti, enake fizične dostopnosti in 
demokratičnega nadzora. V celoti 
upošteva pristojnosti držav članic v skladu 
s Pogodbo na področju zdravstvenega 
varstva, vključno z opredelitvijo koristi 
socialne varnosti v zvezi z zdravjem ter 
organizacijo in izvajanjem zdravstvenega 
varstva in zdravniške oskrbe ter ugodnosti 
socialne varnosti zlasti v primeru bolezni.

Or. en



PE418.293v01-00 20/64 AM\763599SL.doc

SL

Predlog spremembe 68
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji 
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni.

(8) Cilj te direktive je dopolniti Uredbo 
1408/71 ter njeno naslednico Uredbo 
883/2004 glede izvajanja varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
glede zagotavljanja izvajanja pacientovih 
pravic v okviru mobilnosti pacientov in 
visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji 
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni. 

Or. en

Obrazložitev

The directive should focus on ensuring clarity for European residents about their rights and 
entitlements in the context of cross-border health care in order to ensure legal certainty, 
especially as regards the application of patients' rights´. The regulation on the coordination 
of social security systems already provides a Community framework on patient mobility 
within the EU and the EEA. It should be complemented by this directive with a view to 
ensuring the application of patients' rights and improved information and transparency 
concerning the use of healthcare in another Member State.

Predlog spremembe 69
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
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zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji 
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni.

zdravstvenega varstva v Skupnosti glede
mobilnosti pacientov, pa tudi visoke ravni 
varovanja zdravja, ob popolnem 
upoštevanju pristojnosti držav članic pri 
opredeljevanju koristi socialne varnosti v 
zvezi z zdravjem ter pri organizaciji in 
izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe, pa tudi ugodnosti 
socialne varnosti zlasti v primeru bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana direktiva velja samo za mobilnost pacientov in ne za prost pretok izvajalcev 
storitev.

Predlog spremembe 70
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji 
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni.

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti glede
mobilnosti pacientov in visoke ravni 
varovanja zdravja, ob popolnem 
upoštevanju pristojnosti držav članic pri 
opredeljevanju koristi socialne varnosti v 
zvezi z zdravjem ter organizaciji in 
izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni.

Or. en

Obrazložitev

S predlogom spremembe se želi pojasniti, da direktiva ni namenjena urejanju prostega 
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pretoka ali izvajanja storitev.

Predlog spremembe 71
Colm Burke

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji 
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni. 

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti,
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja ter lažje 
zagotavljanje čezmejnega zdravstvenega 
varstva, ob popolnem upoštevanju 
pristojnosti držav članic pri opredeljevanju 
koristi socialne varnosti v zvezi z zdravjem 
ter organizaciji in izvajanju zdravstvenega 
varstva in zdravniške oskrbe ter ugodnosti 
socialne varnosti zlasti v primeru bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja za obravnavo izvajanja pacientovih pravic do čezmejnega zdravstvenega varstva 
mora jasno priznati koristi čezmejnega zdravstvenega varstva v določenih okoliščinah. To 
zlasti velja za področje redkih bolezni, za katere ni kakovostnega zdravljenja v posamezni 
državi članici.

Predlog spremembe 72
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni
okvir za izvajanje varnega, visoko 

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošen
okvir za izvajanje varnega, visoko 
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kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne 
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji 
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni.

kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
omogočiti mobilnosti pacientov pod 
določenimi pogoji in pravice opravljanja 
zdravstvenega varstva in visoke ravni 
varovanja zdravja, ob popolnem 
upoštevanju pristojnosti držav članic pri 
opredeljevanju koristi socialne varnosti v 
zvezi z zdravjem ter organizaciji, 
zagotavljanju in izvajanju zdravstvenega 
varstva in zdravniške oskrbe ter ugodnosti 
socialne varnosti zlasti v primeru bolezni.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je ponovno opozoriti na pravico državljanov do zdravljenja blizu njihovega kraja 
bivanja, zato morajo za mobilnost pacientov, če se ta omogoči, veljati določeni pogoji.
V drugem delu predloga spremembe gre za ponovno uporabo besedila določb iz Pogodb.

Predlog spremembe 73
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Cilj te direktive je vzpostaviti splošni 
okvir za izvajanje varnega, visoko 
kakovostnega in učinkovitega čezmejnega 
zdravstvenega varstva v Skupnosti ter 
zagotavljanje mobilnosti pacientov in 
pravice opravljanja zdravstvenega varstva 
in visoke ravni varovanja zdravja, ob 
popolnem upoštevanju pristojnosti držav 
članic pri opredeljevanju koristi socialne
varnosti v zvezi z zdravjem ter organizaciji 
in izvajanju zdravstvenega varstva in 
zdravniške oskrbe ter ugodnosti socialne 
varnosti zlasti v primeru bolezni.

(Ne zadeva slovenske različice)

Or. de
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Predlog spremembe 74
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ta direktiva o uveljavljanju pravic 
pacientov na področju čezmejnega 
zdravstvenega varstva se uporablja za vse 
vrste zdravstvenega varstva. Kot je potrdilo 
Sodišče, iz obsega temeljnega načela 
prostega pretoka niso izvzete niti zaradi 
svoje posebne narave niti zaradi načina 
organizacije ali financiranja. V zvezi z 
dolgoročno oskrbo se direktiva ne 
uporablja za pomoč in podporo za družine 
ali posameznike, ki so v daljšem časovnem 
obdobju še posebno potrebni pomoči. Ne 
uporablja se na primer za stanovanjske 
domove ali nastanitve ali pomoč starejšim 
osebam ali otrokom s strani socialnih 
delavcev ali prostovoljnih negovalcev ali 
strokovnjakov, ki niso zdravstveni delavci.

(9) Ta direktiva o uveljavljanju pravic 
pacientov na področju čezmejnega 
zdravstvenega varstva se uporablja za vse 
vrste zdravstvenega varstva. Kot je potrdilo 
Sodišče, iz obsega temeljnega načela 
prostega pretoka niso izvzete niti zaradi 
svoje posebne narave niti zaradi načina 
organizacije ali financiranja. V zvezi z 
dolgoročno oskrbo se direktiva ne 
uporablja za pomoč in podporo za družine 
ali posameznike, ki so v daljšem časovnem 
obdobju še posebno potrebni nege, 
podpore, oskrbe ali pomoči, dokler gre za 
posebne storitve oziroma pomoč, ki se 
zagotavlja iz sistema socialnega varstva. 
To so predvsem tiste storitve dolgoročne 
oskrbe, ki so potrebne, da se osebam, ki 
potrebujejo nego, omogoči čimbolj polno 
in samostojno življenje. Med te storitve 
spadajo zlasti osnovna nega (na primer 
kopanje/tuširanje, oblačenje in slačenje, 
priprava hrane na kose oziroma 
hranjenje, samostojno vstajanje iz postelje 
in odhod v posteljo, hoja/stanje, uporaba 
sanitarij za opravljanje male in velike 
potrebe), pomoč v gospodinjstvu (na 
primer čiščenje in ogrevanje stanovanja, 
pomivanje posode, kuhanje, nakupovanje, 
upravni opravki in obisk družabnih 
prireditev) in zdravstvena oskrba (na 
primer pomoč pri menjavi povojev, 
lajšanju bolečin, jemanju zdravil itd.) 
Direktiva se tako na primer ne uporablja 
za oskrbo v nastanitvenih ustanovah, ki 
zagotavljajo dolgotrajno nego (negovalni 
domovi) ali v obliki varovanih domov. 

Or. de
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Obrazložitev

Prav je, da predlog v uvodni izjavi 9 načeloma izhaja iz izjeme storitev dolgoročne nege, saj 
so v državah članicah velike razlike ne samo glede sistema socialnega varstva ampak tudi 
organizacije, upravljanja in financiranja, še zlasti glede dejavnosti in storitev, ki so 
usmerjene na tiste, ki potrebujejo (dolgoročno) nego. S predlogom se navedeno izrazi pravno 
jasneje in se bolj strogo razmeji.

Predlog spremembe 75
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ta direktiva o uveljavljanju pravic 
pacientov na področju čezmejnega 
zdravstvenega varstva se uporablja za vse 
vrste zdravstvenega varstva. Kot je potrdilo 
Sodišče, iz obsega temeljnega načela 
prostega pretoka niso izvzete niti zaradi 
svoje posebne narave niti zaradi načina 
organizacije ali financiranja. V zvezi z 
dolgoročno oskrbo se direktiva ne 
uporablja za pomoč in podporo za družine 
ali posameznike, ki so v daljšem časovnem 
obdobju še posebno potrebni pomoči. Ne 
uporablja se na primer za stanovanjske 
domove ali nastanitve ali pomoč starejšim 
osebam ali otrokom s strani socialnih 
delavcev ali prostovoljnih negovalcev ali 
strokovnjakov, ki niso zdravstveni delavci.

(9) Ta direktiva o uveljavljanju pravic 
pacientov na področju čezmejnega 
zdravstvenega varstva se uporablja za 
posamezne paciente, ki se odločijo za 
zdravljenje v državi članici, ki ni država 
članica njihovega zdravstvenega 
zavarovanja, in se posledično lahko 
uporablja za vse vrste zdravstvenega 
varstva. V zvezi z dolgoročno oskrbo se 
direktiva ne uporablja za pomoč in 
podporo za družine ali posameznike, ki so 
v daljšem časovnem obdobju še posebno 
potrebni pomoči. Ne uporablja se na primer 
za stanovanjske domove ali nastanitve ali 
pomoč starejšim osebam ali otrokom s 
strani socialnih delavcev ali prostovoljnih 
negovalcev ali strokovnjakov, ki niso 
zdravstveni delavci.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je natančno določiti, za katere vrste pacientov se ta direktiva uporablja.
Komisija vključuje sodno prakso Sodišča, vendar ta vključitev obsega širše področje, kot ga 
določa ta praksa. Poleg tega obstaja tveganje, da bi z dajanjem prednosti prostemu pretoku 
pred pravico do zdravja in zdravstvenega varstva blizu kraja bivanja paciente prisilili v 
mobilnost pri zdravljenju.
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Predlog spremembe 76
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Ta direktiva o uveljavljanju pravic 
pacientov na področju čezmejnega 
zdravstvenega varstva se uporablja za vse 
vrste zdravstvenega varstva. Kot je potrdilo 
Sodišče, iz obsega temeljnega načela 
prostega pretoka niso izvzete niti zaradi 
svoje posebne narave niti zaradi načina 
organizacije ali financiranja. V zvezi z 
dolgoročno oskrbo se direktiva ne 
uporablja za pomoč in podporo za družine 
ali posameznike, ki so v daljšem časovnem 
obdobju še posebno potrebni pomoči. Ne 
uporablja se na primer za stanovanjske 
domove ali nastanitve ali pomoč starejšim 
osebam ali otrokom s strani socialnih 
delavcev ali prostovoljnih negovalcev ali 
strokovnjakov, ki niso zdravstveni delavci.

(9) Ta direktiva o uveljavljanju pravic 
pacientov na področju čezmejnega 
zdravstvenega varstva se uporablja za vse 
vrste čezmejnega zdravstvenega varstva. 
Kot je potrdilo Sodišče, iz obsega 
temeljnega načela prostega pretoka niso 
izvzete niti zaradi svoje posebne narave 
niti zaradi načina organizacije ali 
financiranja. V zvezi z dolgoročno oskrbo 
se direktiva ne uporablja za pomoč in 
podporo za družine ali posameznike, ki so 
v daljšem časovnem obdobju še posebno 
potrebni pomoči, ki ni nujno medicinska. 
Ne uporablja se na primer za storitve, ki se 
običajno nudijo v stanovanjskih domovih
ali nastanitvah ali pomoč starejšim osebam 
ali otrokom ali za oskrbo invalidov.

Or. nl

Obrazložitev

Narava storitve je jasnejši kriterij za razlikovanje kot opredelitev oseb, ki storitev nudijo. Tip 
zdravstvene storitve, poleg trajanja potrebe po negi, ločuje zdravstvene storitve od drugih.
Oskrba invalidov je, kot nega ostarelih, tipičen primer dolgoročne nege, ki bi jo običajno 
opredelili kot zdravstveno storitev.

Predlog spremembe 77
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
samo uporabo storitev zdravstvenega 
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varstva: varstva v tujini.

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so 
na primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve.

– trajna prisotnost izvajalca 
zdravstvenega varstva (tj.  ustanovitev 
izvajalca zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici) in

– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev);

Or. de

Predlog spremembe 78
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
uporabo zdravstvenega varstva v državi 
članici, ki ni država članica pacientovega 
stalnega prebivališča, s strani pacientov, 
ki se odločijo za odhod v drugo državo 
članico, da bi tam prejeli zdravstveno 
varstvo.

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 



PE418.293v01-00 28/64 AM\763599SL.doc

SL

članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;
– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so 
na primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;
– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici) in
– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

Or. en

Predlog spremembe 79
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto MusacchioKartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
samo uporabo zdravstvenega varstva (tj. 
pacient gre na lastno pobudo na 
zdravljenje k izvajalcu zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici); to je znano 
tudi kot „mobilnost pacientov“;

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so 
na primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
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daljavo, laboratorijske storitve;
– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici) in
– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

Or. en

Obrazložitev

Predlagana direktiva velja samo za mobilnost pacientov, zato mora biti pojem čezmejnega 
zdravstvenega varstva omejen samo nanjo.

Predlog spremembe 80
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so 
na primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;
– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 



PE418.293v01-00 30/64 AM\763599SL.doc

SL

članici) in
– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

Or. en

Obrazložitev

Ta direktiva bi se morala osredotočiti samo na mobilnost pacientov; treba je izključiti 
mobilnost zdravstvenih storitev in zdravstvenih delavcev.

Predlog spremembe 81
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ pomeni:

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– primer, v katerem pacient fizično obišče 
izvajalca zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, ki ni njegova država 
zdravstvenega zavarovanja, z namenom, 
da tam koristi zdravstvene storitve; to je 
znano tudi kot „mobilnost pacientov“;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene
države članice na ozemlje druge); kot so 
na primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;

– primer, v katerem zdravstvene storitve 
virtualno ali drugače presegajo meje: 
pacient ne gre fizično v drugo državo 
članico, a kljub temu koristi zdravstvene 
storitve z ozemlja države članice, ki ni 
njegova država zdravstvenega 
zavarovanja, kot so telekirurgija, 
zdravstveno svetovanje, izdajanje receptov 
in laboratorijske storitve na daljavo; to je 
znano tudi kot „telemedicina“;

– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 

– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 



AM\763599SL.doc 31/64 PE418.293v01-00

SL

članici) in članici)
– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev); in
– nakup blaga za zdravstveno nego, kot so 
medicinske naprave in zdravila, v državi 
članici, ki ni država zdravstvenega 
zavarovanja kupca; to lahko zajema (ne 
pa nujno) tudi fizični premik pacienta v 
drugo državo članico;

Or. nl

Obrazložitev

Prvi del predloga spremembe je namenjen izboljšanju ubeseditve. Drugi del se nanaša na 
nakup blaga za zdravstveno nego, ki je bilo med drugim predmet sodbe Decker, kar je treba 
vključiti v direktivo, ki je namenjena kodificiranju sodb Kohll in Decker. Tretji del je 
pojasnitev.

Predlog spremembe 82
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

(10) Za namene te direktive pojem
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na 
primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na 
primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
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daljavo, laboratorijske storitve; daljavo, laboratorijske storitve;

– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici) in
– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

Or. es

Obrazložitev

Pojem čezmejnega zdravstvenega varstva bi vključeval mobilnost pacienta v ožjem smislu in 
mobilnost zdravstvenih storitev, ki jih je mogoče zagotavljati na daljavo; na tem mestu 
sklicevanje na mobilnost zdravstvenih delavcev in izvajalcev storitev zdravstvenega varstva ni 
primerno.

Predlog spremembe 83
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); this is what is referred to as 
‘patient mobility’;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na 
primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na 
primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;
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– zagotavljanje nujnega zdravstvenega 
zavarovanja in, v skladu z drugačnimi 
pravili, nudenja nege pacientom, ki so se 
odločili za odhod v drugo državo članico 
(„ciljno državo članico“), da bi opravili 
načrtovano zdravljenje;

– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici) and, 

– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici) and, 

– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

Or. it

Obrazložitev

Tudi ta direktiva bi morala omogočiti, da se izkoristijo prednosti evropske kartice 
zdravstvenega zavarovanja in potrdi pravica pacientov do nujne nege kjerkoli se nahajajo, ne 
da bi to vplivalo na njihovo finančno stanje ali na finančno stanje države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 84
Kathy Sinnott

Predlog direktive
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za namene te direktive pojem 
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

(10) Za namene te direktive pojem
„čezmejno zdravstveno varstvo“ zajema 
naslednje oblike storitev zdravstvenega 
varstva:

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– uporaba zdravstvenega varstva v tujini 
(tj. pacient gre na zdravljenje k izvajalcu 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici); to je znano tudi kot „mobilnost 
pacientov“;

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na 

– čezmejno zagotavljanje zdravstvenega 
varstva (tj. prenos storitve iz ozemlja ene 
države članice na ozemlje druge); kot so na 
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primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;

primer storitve telemedicine, 
diagnosticiranje in zdravniški recept na 
daljavo, laboratorijske storitve;

– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici) in

– trajna prisotnost izvajalca zdravstvenega 
varstva (tj. ustanovitev izvajalca 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici) in

– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

– začasna prisotnost oseb (tj. mobilnost 
zdravstvenih delavcev, na primer začasen 
premik v državo članico pacienta zaradi 
izvajanja storitev).

– službe nujne medicinske pomoči, ki 
sprejemajo klice na evropsko številko za 
klic v sili 112 in obravnavajo žrtve nesreč 
in množičnih nesreč, zlasti na mejnih 
območjih.

Or. en

Obrazložitev

Očitno je, da je treba v primeru nesreče (ali katastrofe) zdravstveno varstvo zagotavljati s kar 
najmanj upravnimi postopki za predhodno odobritev.

Ker se je treba v izrednih razmerah na mejnih območjih hitro odzvati, bo potrebno široko 
sodelovanje držav članic in njihovih služb nujne medicinske pomoči na regionalni ravni. 

Predlog spremembe 85
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Poleg tega za namene te direktive 
pojem „čezmejno zdravstveno varstvo“ 
zajema službe nujne medicinske pomoči, 
ki sprejemajo klice na evropsko številko za 
klic v sili 112 in obravnavajo žrtve nesreč 
in množičnih nesreč, zlasti na mejnih 
območjih.

Or. en
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Predlog spremembe 86
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kot so države članice navedle v 
sklepih Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, obstaja sklop operativnih načel, ki so 
skupna zdravstvenim sistemom po vsej 
Skupnosti. Ta operativna načela 
vključujejo kakovost, varnost, oskrbo, ki 
temelji na dokazih in etiki, vključevanje 
pacientov, pravna sredstva, temeljno 
pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov ter zaupnost. Pacienti, strokovni 
delavci in organi, pristojni za zdravstvene 
sisteme, se morajo zanašati na to, da se 
bodo po vsej Skupnosti upoštevala ta 
skupna načela in zagotovile strukture za 
njihovo izvajanje. Zato je primerno 
določiti, da so organi države članice, na 
ozemlju katere se zdravstveno varstvo 
izvaja, pristojni za zagotavljaje skladnosti z 
navedenimi operativnimi načeli. To je 
nujno za zagotavljanje zaupanja pacientov 
v čezmejno zdravstveno varstvo, ki pa je 
nujno za doseganje mobilnosti pacientov in 
prostega pretoka izvajanja zdravstvenega 
varstva na notranjem trgu in visoke ravni 
varovanja zdravja.

(11) Kot so države članice navedle v 
sklepih Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, obstaja sklop operativnih načel, ki so 
skupna zdravstvenim sistemom po vsej 
Skupnosti. Ta operativna načela 
vključujejo kakovost, varnost, oskrbo, ki 
temelji na dokazih in etiki, vključevanje 
pacientov, pravna sredstva, temeljno 
pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov ter zaupnost. Pacienti, strokovni 
delavci in organi, pristojni za zdravstvene 
sisteme, se morajo zanašati na to, da se 
bodo po vsej Skupnosti upoštevala ta 
skupna načela in zagotovile strukture za 
njihovo izvajanje. Zato je primerno 
določiti, da so organi države članice, na 
ozemlju katere se zdravstveno varstvo 
izvaja, pristojni za zagotavljaje skladnosti z 
navedenimi operativnimi načeli. To je 
nujno za zagotavljanje zaupanja pacientov 
v čezmejno zdravstveno varstvo, ki pa je 
nujno za doseganje mobilnosti pacientov in 
prostega pretoka izvajanja zdravstvenega 
varstva na notranjem trgu in visoke ravni 
varovanja zdravja. Glede na te skupne 
vrednote vendar velja, da se države 
članice iz etičnih razlogov različno 
odločajo glede dostopnosti nekaterih 
načinov zdravljenja in dejanskih pogojev 
za dostop. Ta direktiva ne posega v etično 
raznolikost. Državam članicam ne nalaga, 
da na svojem ozemlju omogočijo 
dostopnost zdravljenja in storitev ali 
povračilo stroškov za ta zdravljenja 
(prejeta v drugi državi članici), ki niso 
dovoljena v nacionalni zakonodaji, 
predpisih in kodeksih ravnanja za 
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zdravstvene poklice.

Or. en

Predlog spremembe 87
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Christa Klaß, Thomas Ulmer, Anja 
Weisgerber, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kot so države članice navedle v 
sklepih Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, obstaja sklop operativnih načel, ki so 
skupna zdravstvenim sistemom po vsej 
Skupnosti. Ta operativna načela 
vključujejo kakovost, varnost, oskrbo, ki 
temelji na dokazih in etiki, vključevanje 
pacientov, pravna sredstva, temeljno 
pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov ter zaupnost. Pacienti, strokovni 
delavci in organi, pristojni za zdravstvene 
sisteme, se morajo zanašati na to, da se 
bodo po vsej Skupnosti upoštevala ta 
skupna načela in zagotovile strukture za 
njihovo izvajanje. Zato je primerno 
določiti, da so organi države članice, na 
ozemlju katere se zdravstveno varstvo 
izvaja, pristojni za zagotavljaje skladnosti z 
navedenimi operativnimi načeli. To je 
nujno za zagotavljanje zaupanja pacientov 
v čezmejno zdravstveno varstvo, ki pa je 
nujno za doseganje mobilnosti pacientov in 
prostega pretoka izvajanja zdravstvenega 
varstva na notranjem trgu in visoke ravni 
varovanja zdravja.

(11) Kot so države članice navedle v 
sklepih Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, obstaja sklop operativnih načel, ki so 
skupna zdravstvenim sistemom po vsej 
Skupnosti. Ta operativna načela 
vključujejo kakovost, varnost, oskrbo, ki 
temelji na dokazih in etiki, vključevanje 
pacientov, pravna sredstva, temeljno 
pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov ter zaupnost. Pacienti, strokovni 
delavci in organi, pristojni za zdravstvene 
sisteme, se morajo zanašati na to, da se 
bodo po vsej Skupnosti upoštevala ta 
skupna načela in zagotovile strukture za 
njihovo izvajanje. Zato je primerno 
določiti, da so organi države članice, na 
ozemlju katere se zdravstveno varstvo 
izvaja, pristojni za zagotavljaje skladnosti z 
navedenimi operativnimi načeli. To je 
nujno za zagotavljanje zaupanja pacientov 
v čezmejno zdravstveno varstvo, ki pa je 
nujno za doseganje mobilnosti pacientov in 
prostega pretoka izvajanja zdravstvenega 
varstva na notranjem trgu in visoke ravni 
varovanja zdravja. Glede na te skupne 
vrednote vendar velja, da se države 
članice iz etičnih razlogov različno 
odločajo glede dostopnosti nekaterih 
načinov zdravljenja in dejanskih pogojev 
za dostop. Ta direktiva ne posega v etično 
raznolikost. Državam članicam ne nalaga, 
da na svojem ozemlju omogočijo 
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dostopnost zdravljenja in storitev ali 
povračilo stroškov za ta zdravljenja 
(prejeta v drugi državi članici), ki niso 
dovoljena v nacionalni zakonodaji, 
predpisih in kodeksih ravnanja za 
zdravstvene poklice.

Or. en

Obrazložitev

Concerns have been raised that ethically controversial medical "services" like euthanasia, 
DNA-testing or IVF maybe have to be financed by the Member States even if the relevant 
service is not allowed, or at least not financed, in the relevant Member States. For services 
which are clearly illegal, like euthanasia, there should be no doubt, but it may be helpful to 
clarify this point. In other areas, like DNA-testing, the situation is more complicated because 
it is not banned in any Member State but the conditions are quite different, for example 
obligation to do counseling before testing is necessary in one Member State and not in the 
other. 

Predlog spremembe 88
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Predlog direktive
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Kot so države članice navedle v 
sklepih Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, obstaja sklop operativnih načel, ki so 
skupna zdravstvenim sistemom po vsej 
Skupnosti. Ta operativna načela 
vključujejo kakovost, varnost, oskrbo, ki 
temelji na dokazih in etiki, vključevanje 
pacientov, pravna sredstva, temeljno 
pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov ter zaupnost. Pacienti, strokovni 
delavci in organi, pristojni za zdravstvene 
sisteme, se morajo zanašati na to, da se 
bodo po vsej Skupnosti upoštevala ta 
skupna načela in zagotovile strukture za 
njihovo izvajanje. Zato je primerno 
določiti, da so organi države članice, na 

(11) Kot so države članice navedle v 
sklepih Sveta o skupnih vrednotah in 
načelih zdravstvenih sistemov Evropske 
unije, obstaja sklop operativnih načel, ki so 
skupna zdravstvenim sistemom po vsej 
Skupnosti. Ta operativna načela 
vključujejo kakovost, varnost, oskrbo, ki 
temelji na dokazih in etiki, vključevanje 
pacientov, pravna sredstva, temeljno 
pravico do zasebnosti pri obdelavi osebnih 
podatkov ter zaupnost. Pacienti, strokovni 
delavci in organi, pristojni za zdravstvene 
sisteme, se morajo zanašati na to, da se 
bodo po vsej Skupnosti upoštevala ta 
skupna načela in zagotovile strukture za 
njihovo izvajanje. Zato je primerno 
določiti, da so organi države članice, na 
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ozemlju katere se zdravstveno varstvo 
izvaja, pristojni za zagotavljaje skladnosti z 
navedenimi operativnimi načeli. To je 
nujno za zagotavljanje zaupanja pacientov 
v čezmejno zdravstveno varstvo, ki pa je 
nujno za doseganje mobilnosti pacientov in 
prostega pretoka izvajanja zdravstvenega 
varstva na notranjem trgu in visoke ravni 
varovanja zdravja. 

ozemlju katere se zdravstveno varstvo 
izvaja, pristojni za zagotavljaje skladnosti z 
navedenimi operativnimi načeli in v 
vsakem primeru zagotoviti zdravstveno 
varstvo za zdravljenje in nujne primere. 
To je nujno za zagotavljanje zaupanja 
pacientov v čezmejno zdravstveno varstvo, 
ki pa je nujno za doseganje mobilnosti 
pacientov in prostega pretoka izvajanja 
zdravstvenega varstva na notranjem trgu in 
visoke ravni varovanja zdravja. 

Or. it

Obrazložitev

Tudi ta direktiva bi morala omogočiti, da se izkoristijo prednosti evropske kartice 
zdravstvenega zavarovanja in potrdi pravica pacientov do nujne nege kjerkoli se nahajajo, ne 
da bi to vplivalo na njihovo finančno stanje ali na finančno stanje države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 89
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Za vsako zdravljenje razen 
osnovnega je potreben vse bolj 
kompleksen organizacijski postopek. 
Kakovost zdravljenja je odvisna od 
makroelementov, kot so raven poklicne 
usposobljenosti izvajalcev, tehnoloških in 
infrastrukturnih potreb, organizacije in 
razpoložljivih sredstev. 

Or. en

Obrazložitev

Vsako zdravljenje je lahko vse bolj kompleksno, od povsem osnovne ravni s preprostim 
zdravljenjem, ki ne zahteva organizacije, do vse kompleksnejših postopkov, pri katerih so 
potrebne različne vrste zdravljenja, različni zdravstveni delavci in včasih različno okolje.
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Predlog spremembe 90
Umberto Guidoni

Predlog direktive
Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b)Informacije, prosto dostopne 
pacientom, morajo biti natančne in 
pregledne ter morajo na način, razumljiv 
tudi laikom, prikazati rezultate 
certificiranj, pridobljenih in priznanih v 
vsaki državi članici, vključno z 
indikacijami o pomanjkljivi varnosti in 
kakovosti storitev.

Or. en

Obrazložitev

Pacienti morajo imeti možnost na kakršenkoli način dobiti natančne in pregledne informacije 
na laični ravni o certificiranjih, pridobljenih in priznanih v vsaki državi članici, ki je 
odgovorna za zadevne informacije. To velja za bistveni element za udeleženo zdravstveno 
ustanovo, da prejme akreditacijo te države.

Predlog spremembe 91
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 

(12) Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva. To je 



PE418.293v01-00 40/64 AM\763599SL.doc

SL

pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 
kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 
ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka znotraj notranjega trga, 
nediskriminacije glede, med drugim, na 
nacionalno pripadnosti (ali v primeru 
pravnih oseb glede na državo članico, v 
kateri imajo svoj sedež), nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje.

potrebno, da se zagotovi pravica 
prejemanja čezmejnega zdravstvenega 
varstva, kar je cilj direktive. Organi držav 
članic morajo upoštevati skupne poglavitne 
vrednote, in sicer univerzalnost, dostop do 
visoko kakovostne oskrbe, enakost in 
solidarnost. Končno so to vrednote, ki so 
jih sprejele institucije Skupnosti in sistemi 
zdravstvenega varstva vseh držav članic.
Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka posameznikov znotraj notranjega 
trga, nediskriminacije glede, med drugim, 
na nacionalno pripadnost ali mesta 
ustanovitve ter načela, nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. To pomeni, da ta 
direktiva od izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva na noben način ne 
zahteva, da sprejmejo načrtovano 
zdravljenje pacientov iz drugih držav 
članic ali da jim vedno zaračunajo isto 
ceno, kot svojim pacientom. Ovire 
prostemu pretoku se lahko odobrijo, če je 
to utemeljeno kot javna korist, na primer 
če pritok pacientov zmanjšuje ali bi lahko 
zmanjšal zmogljivosti ali finančno 
stabilnost sistema zdravstvenega varstva.

Or. nl

Obrazložitev

Prvi del: boljša ubeseditev. Drugi del: tudi tu je treba upoštevati zahteve javnega interesa v 
zvezi s pristojnostmi države članice, da organizira in financira svoj sistem zdravstvenega 
sistema (kot v primeru Ferlini).
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Predlog spremembe 92
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 
kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 
ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka znotraj notranjega trga, 
nediskriminacije glede, med drugim, na 
nacionalno pripadnosti (ali v primeru 
pravnih oseb glede na državo članico, v 
kateri imajo svoj sedež), nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 

(12) Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica prejemanja čezmejnega 
zdravstvenega varstva, kar je cilj direktive. 
Organi držav članic morajo upoštevati 
skupne poglavitne vrednote, in sicer 
univerzalnost, dostop do visoko 
kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 
ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka posameznikov znotraj notranjega 
trga, nediskriminacije glede, med drugim, 
na nacionalno pripadnost, nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje. Vendar je treba vključiti 
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podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje.

posebno določbo o žrtvah nesreč in 
množičnih nesreč, ki potrebujejo nujno 
medicinsko pomoč.

Or. en

Obrazložitev

Standardi kakovosti in načela univerzalnosti in nediskriminacije morajo zajemati tudi službe 
nujne medicinske pomoči.

Predlog spremembe 93
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 
kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 
ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi socialne varnosti v 
njihovi državi članici. Pri tem morajo 

Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do 
visokokakovostne oskrbe, enakost in 
solidarnost, ki so jih institucije Skupnosti 
in vse države članice že priznale kot sklop 
vrednot, ki so skupne zdravstvenim 
sistemom po vsej Evropi. Države članice 
morajo prav tako zagotoviti, da se te 
vrednote upoštevajo za paciente in 
državljane iz drugih držav članic ter da je 
zdravljenje enako za vse paciente na 
podlagi njihovih zdravstvenih potreb in ne 
na podlagi socialne varnosti v njihovi 
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države članice upoštevati načela prostega 
pretoka znotraj notranjega trga, 
nediskriminacije glede, med drugim, na 
nacionalno pripadnosti (ali v primeru 
pravnih oseb glede na državo članico, v 
kateri imajo svoj sedež), nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje. 

državi članici (kar izrecno pomeni, da 
prav tako ne sme biti nobene 
diskriminacije nacionalnih pacientov in 
izvajalcev). Pri tem morajo države članice 
upoštevati načela prostega pretoka znotraj 
notranjega trga, nediskriminacije glede, 
med drugim, na nacionalno pripadnosti (ali 
v primeru pravnih oseb glede na državo 
članico, v kateri imajo svoj sedež), nujnosti 
in sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje. 

Or. de

Predlog spremembe 94
Nicolae Vlad Popa

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 
kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 

(12) Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 
kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 



PE418.293v01-00 44/64 AM\763599SL.doc

SL

ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka znotraj notranjega trga, 
nediskriminacije glede, med drugim, na 
nacionalno pripadnosti (ali v primeru 
pravnih oseb glede na državo članico, v 
kateri imajo svoj sedež), nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje. 

ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka fizičnih ali pravnih oseb znotraj 
notranjega trga, nediskriminacije glede, 
med drugim, na nacionalno pripadnost, 
nujnosti in sorazmernosti kakršnih koli 
omejitev prostega pretoka. Vendar ta 
direktiva od izvajalcev storitev 
zdravstvenega varstva na noben način ne 
zahteva, da sprejmejo načrtovano 
zdravljenje ali dajo prednost pacientom iz 
drugih držav članic v škodo drugih 
pacientov s podobnimi zdravstvenimi 
potrebami, na primer s podaljševanjem 
čakalnih dob za zdravljenje. 

Or. en

Obrazložitev

Prvotno besedilo je fizične osebe navajalo kot prejemnike zdravstvenega varstva in pravne 
osebe kot izvajalce storitev zdravstvenega varstva. Pojem „posameznik“ ni dovolj jasen.

Predlog spremembe 95
John Bowis

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 

Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 



AM\763599SL.doc 45/64 PE418.293v01-00

SL

storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 
kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 
ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka znotraj notranjega trga, 
nediskriminacije glede, med drugim, na 
nacionalno pripadnosti (ali v primeru 
pravnih oseb glede na državo članico, v 
kateri imajo svoj sedež), nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje. 

storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 
kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 
ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka znotraj notranjega trga, 
nediskriminacije glede, med drugim, na 
nacionalno pripadnosti (ali v primeru 
pravnih oseb glede na državo članico, v 
kateri imajo svoj sedež), nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje. Da lahko pacienti sprejmejo 
utemeljene odločitve, ko v drugi državi 
članici iščejo zdravstveno varstvo, države 
članice zagotovijo, da pacienti na zahtevo 
dobijo ustrezne informacije o zdravstvenih 
in kakovostnih standardih v državi članici 
zdravljenja ter o značilnostih 
zdravstvenega varstva, ki ga zagotavlja 
posamezen izvajalec storitev 
zdravstvenega varstva. Take informacije 
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so na voljo tudi v obliki, dostopni 
invalidnimi osebam.

Or. en

Predlog spremembe 96
Kathy Sinnott

Predlog direktive
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 
kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 
ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav 
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka znotraj notranjega trga, 
nediskriminacije glede, med drugim, na 
nacionalno pripadnosti (ali v primeru 
pravnih oseb glede na državo članico, v 
kateri imajo svoj sedež), nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 

(12) Glede na to, da je nemogoče vnaprej 
vedeti, ali bo določen izvajalec 
zdravstvenega varstva opravil zdravstvene 
storitve za pacienta iz druge države članice 
ali pacienta iz lastne države članice, je 
nujno, da se zahteve za zagotovitev 
opravljanja zdravstvenega varstva v skladu 
s skupnimi načeli in jasnimi standardi 
kakovosti in varnosti uporabljajo za vse 
vrste zdravstvenega varstva, da se zagotovi 
pravica opravljanja in prejemanja 
čezmejnega zdravstvenega varstva, kar je 
cilj direktive. Organi držav članic morajo 
upoštevati skupne poglavitne vrednote, in 
sicer univerzalnost, dostop do visoko 
kakovostne oskrbe, enakost in solidarnost, 
ki so jih institucije Skupnosti in vse države 
članice že priznale kot sklop vrednot, ki so 
skupne zdravstvenim sistemom po vsej 
Evropi. Države članice morajo prav tako 
zagotoviti, da se te vrednote upoštevajo za 
paciente in državljane iz drugih držav
članic ter da je zdravljenje enako za vse 
paciente na podlagi njihovih zdravstvenih 
potreb in ne na podlagi njihove države 
članice socialne varnosti. Pri tem morajo 
države članice upoštevati načela prostega 
pretoka znotraj notranjega trga, 
nediskriminacije glede, med drugim, na 
nacionalno pripadnosti (ali v primeru 
pravnih oseb glede na državo članico, v 
kateri imajo svoj sedež), nujnosti in 
sorazmernosti kakršnih koli omejitev 
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prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje. 

prostega pretoka. Vendar ta direktiva od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
na noben način ne zahteva, da sprejmejo 
načrtovano zdravljenje ali dajo prednost 
pacientom iz drugih držav članic v škodo 
drugih pacientov s podobnimi 
zdravstvenimi potrebami, na primer s 
podaljševanjem čakalnih dob za 
zdravljenje. Vendar je treba vključiti 
posebno določbo o žrtvah nesreč in 
množičnih nesreč, ki potrebujejo nujno 
medicinsko pomoč. 

Or. en

Obrazložitev

Očitno je, da je treba v primeru nesreče (ali katastrofe) zdravstveno varstvo zagotavljati s kar 
najmanj upravnimi postopki za predhodno odobritev. Ker se je treba v izrednih razmerah na 
mejnih območjih hitro odzvati, bo potrebno široko sodelovanje držav članic in njihovih služb 
nujne medicinske pomoči na regionalni ravni. 

Predlog spremembe 97
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Ob upoštevanju sodne prakse 
Sodišča (sodbe z dne 11. marca 2004, 
Skupnost proti Franciji, C-496/01) in ob 
odsotnosti usklajevalnih ukrepov 
zakonodaja Skupnosti ne ovira države 
članice pri uvedbi njene ravni varovanja 
javnega zdravja (v okviru sistema za 
odobritev) za izvajalce storitev 
zdravstvenega varstva, ustanovljene v 
drugi državi članici, ki želijo zagotavljati 
storitve pacientom, zavarovanim v prvi 
državi članici. Vendar pogoji, ki jih je 
treba izpolniti za pridobitev tovrstne 
odobritve, ne smejo podvajati 
enakovrednih z zakonom določenih 
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pogojev, ki so že bili izpolnjeni v državi 
članici ustanovitve.

Or. es

Obrazložitev

Za zagotovitev državljanom, da so standardi kakovosti vsaj enakovredni tistim v državi 
članici pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Predlog spremembe 98
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Poleg tega je treba pacientom iz 
drugih držav članic zagotoviti enako 
zdravljenje kot pacientom iz države 
članice zdravljenja, pacienti pa v skladu s 
splošnimi načeli pravičnosti in 
nediskriminacije, kakor so priznani v členu 
21 Listine, ne smejo biti diskriminirani 
glede na spol, raso, barvo, narodno ali 
socialno pripadnost, genetske značilnosti, 
jezik, vero ali prepričanje, politično ali 
katero koli drugo prepričanje, pripadnost 
narodni manjšini, premoženje, rojstvo, 
invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. 
Države članice lahko različno zdravijo 
različne skupine pacientov samo takrat, 
kadar lahko dokažejo, da je to utemeljeno z 
legitimnimi zdravstvenimi razlogi, kot v 
primeru posebnih ukrepov za ženske ali 
nekaterih starostnih skupin (npr. 
brezplačno cepljenje za otroke ali starejše). 
Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznana zlasti z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zato 
se mora izvajati in uporabljati ob 
upoštevanju pravic do enakosti pred 
zakonom in načela nediskriminacije v 
skladu s splošnimi pravnimi načeli, kakor 

(13) Pacienti iz drugih držav članic v 
skladu s splošnimi načeli pravičnosti in 
nediskriminacije, kakor so priznani v členu 
21 Listine, ne smejo biti diskriminirani 
glede na spol, raso, barvo, narodno ali 
socialno pripadnost, genetske značilnosti, 
jezik, vero ali prepričanje, politično ali 
katero koli drugo prepričanje, pripadnost 
narodni manjšini, premoženje, rojstvo, 
invalidnost, starost ali spolno usmerjenost. 
Države članice lahko različno zdravijo 
različne skupine pacientov samo takrat, 
kadar lahko dokažejo, da je to utemeljeno z 
legitimnimi zdravstvenimi razlogi, kot v 
primeru posebnih ukrepov za ženske ali 
nekaterih starostnih skupin (npr. 
brezplačno cepljenje za otroke ali starejše). 
Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in 
upošteva načela, priznana zlasti z Listino 
Evropske unije o temeljnih pravicah, zato 
se mora izvajati in uporabljati ob 
upoštevanju pravic do enakosti pred 
zakonom in načela nediskriminacije v 
skladu s splošnimi pravnimi načeli, kakor 
so določena v členih 20 in 21 Listine. Ta 
direktiva se uporablja brez poseganja v 
Direktivo Sveta 2000/43/ES z dne 



AM\763599SL.doc 49/64 PE418.293v01-00

SL

so določena v členih 20 in 21 Listine. Ta 
direktiva se uporablja brez poseganja v 
Direktivo Sveta 2000/43/ES z dne 
29. junija 2000 o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na raso ali 
narodnost ter v druge direktive za izvajanje 
člena 13 Pogodbe ES. Direktiva glede na 
to določa, da je pacientom zagotovljeno 
enako zdravljenje kot državljanom države 
članice zdravljenja, vključno z zaščito 
pred diskriminacijo, zagotovljeno v skladu 
z zakonodajo Skupnosti in zakonodajo 
države članice zdravljenja. 

29. junija 2000 o izvajanju načela enakega 
obravnavanja oseb ne glede na raso ali 
narodnost ter v druge direktive za izvajanje 
člena 13 Pogodbe ES.

Or. nl

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe uvodne izjave 12.

Predlog spremembe 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Kadar želijo pacienti iz drugih držav 
članic koristiti nacionalne javne 
zdravstvene storitve druge države, morajo 
spoštovati zakonodajo države članice, v 
kateri se zdravijo, ali regije, ki jih 
sprejme, v zvezi s postopkom sprejetja, 
čakalnimi listami in izbiro zdravnika ter 
pravicami pacientov in bolnišničnimi 
standardi.

Or. es

Obrazložitev

Če bi čezmejni pacienti lahko uveljavljali drugačne pravice kot pacienti iz zadevne države, bi 
to lahko povzročilo notranje napetosti in ustvarilo sistem na dveh ravneh.
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Predlog spremembe 100
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Raziskave kažejo, da škoda pri 
zdravstvenem varstvu nastane v 10 % 
primerov. Za zagotavljanje jasnih skupnih 
obveznosti za ravnanje v primeru škode pri 
zdravstvenem varstvu je zato bistveno 
odpraviti pomanjkanje zaupanja v 
navedene mehanizme, ki ovira čezmejno 
zdravstveno varstvo. Kritje škode in 
odškodnine v okviru sistema države, v 
kateri se zdravljenje izvaja, ne sme 
posegati v možnost države članice, da v 
obseg kritja v okviru svojega nacionalnega 
sistema vključi paciente iz te države, ki 
iščejo zdravstveno varstvo v tujini, kadar je 
to za pacienta ustrezneje, zlasti za paciente, 
za katere je zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici nujno. 

(15) Raziskave kažejo, da škoda pri 
zdravstvenem varstvu nastane v 10 % 
primerov. Za zagotavljanje, da imajo 
države članice zdravljenja vzpostavljene 
sisteme (vključno z zagotavljanjem 
nadaljnje oskrbe) za ravnanje v primeru 
škode pri zdravstvenem varstvu, kot jo 
opredeli država članica zdravljenja, je 
zato bistveno odpraviti pomanjkanje 
zaupanja v navedene mehanizme, ki ovira 
čezmejno zdravstveno varstvo. Kritje 
škode in odškodnine v okviru sistema 
države, v kateri se zdravljenje izvaja, ne 
sme posegati v možnost države članice, da 
v obseg kritja v okviru svojega 
nacionalnega sistema vključi paciente iz te 
države, ki iščejo zdravstveno varstvo v 
tujini, kadar je to za pacienta ustrezneje, 
zlasti za paciente, za katere je zdravstveno 
varstvo v drugi državi članici nujno. 

Or. en

Obrazložitev

Pri opredelitvi škode je treba upoštevati, da imajo države članice v svojih pravnih sistemih 
škodo opredeljeno različno. Za preprečitev nejasnosti bi morala za zdravljene paciente veljati 
pravna opredelitev „škode“, ki se uporablja v državi članici zdravljenja.
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Predlog spremembe 101
Edite Estrela

Predlog direktive
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Raziskave kažejo, da škoda pri 
zdravstvenem varstvu nastane v 10 % 
primerov. Za zagotavljanje jasnih skupnih 
obveznosti za ravnanje v primeru škode
pri zdravstvenem varstvu je zato bistveno 
odpraviti pomanjkanje zaupanja v 
navedene mehanizme, ki ovira čezmejno 
zdravstveno varstvo. Kritje škode in 
odškodnine v okviru sistema države, v 
kateri se zdravljenje izvaja, ne sme 
posegati v možnost države članice, da v 
obseg kritja v okviru svojega nacionalnega 
sistema vključi paciente iz te države, ki 
iščejo zdravstveno varstvo v tujini, kadar je 
to za pacienta ustrezneje, zlasti za paciente, 
za katere je zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici nujno. 

(15) Raziskave kažejo, da škoda pri 
zdravstvenem varstvu nastane v 10 % 
primerov. Za zagotavljanje jasnih skupnih 
obveznosti v primeru domnevne škode pri 
zdravstvenem varstvu je zato nujno treba 
odpraviti pomanjkanje zaupanja v 
navedene mehanizme, ki ovira čezmejno 
zdravstveno varstvo. Kritje škode in 
odškodnine v okviru sistema države, v 
kateri se zdravljenje izvaja, ne sme 
posegati v možnost države članice, da v 
obseg kritja v okviru svojega nacionalnega 
sistema vključi paciente iz te države, ki 
iščejo zdravstveno varstvo v tujini, kadar je 
to za pacienta ustrezneje, zlasti za paciente, 
za katere je zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici nujno. 

Or. pt

Predlog spremembe 102
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini

Predlog direktive
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Države članice morajo zagotoviti, da 
so za zagotovitev zaščite pacientov in 
odškodnine za škodo na njihovem ozemlju 
vzpostavljeni mehanizmi za zdravstveno 
varstvo ter da ustrezajo naravi in obsegu 
tveganja. Vendar država članica določi 
naravo in/ali načine uporabe takšnega 
mehanizma.

(16) Države članice morajo zagotoviti, da 
so za zagotovitev zaščite pacientov in 
odškodnine za škodo na njihovem ozemlju 
vzpostavljeni mehanizmi za zdravstveno 
varstvo ter da ustrezajo naravi in obsegu 
tveganja. Vendar država članica določi 
naravo in/ali načine uporabe takšnega 
mehanizma. V vsakem primeru je treba 
določiti posebne določbe in usklajevalne 
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ukrepe, da bi se uskladile dejavnosti 
bolnišnic, ki predstavljajo centre 
odličnosti, zlasti da bi se zagotovil dostop 
do najboljše nege tistim pacientom v EU, 
ki jo resnično potrebujejo. V ta namen in 
zlasti v primerih, ko se pacienti sami 
odločajo, mora vsaka država članica 
imenovati nacionalna, regionalna in 
lokalna telesa, ki bodo pristojna za 
preverjanje, ali je zdravstveno varstvo v 
drugi državi res potrebno, in za 
sestavljanje seznamov predhodnih 
dovoljenj za zdravljenje v centrih 
odličnosti v državi članici, ki ni 
pacientova država bivanja. Država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja
od takrat dalje priskrbi sredstva za 
povrnitev stroškov zdravljenja, ki je bilo 
predhodno odobreno.

Or. it

Obrazložitev

Treba je razviti evropske centre odličnosti, ki so specializirani za zdravljenje določenih 
bolezni in evropski pacienti morajo imeti neomejen dostop do njih.

Predlog spremembe 103
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pravica do varstva osebnih podatkov 
je temeljna pravica, priznana v členu 8 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Zagotavljanje stalnosti 
čezmejnega zdravstvenega varstva je 
odvisno od prenosa osebnih podatkov o 
pacientovem zdravju. Med državami 
članicami mora biti zagotovljen prosti 
pretok teh osebnih podatkov, hkrati pa 
morajo biti zaščitene temeljne pravice 

(17) Pravica do varstva osebnih podatkov 
je temeljna pravica, priznana v členu 8 
Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah. Zagotavljanje stalnosti 
čezmejnega zdravstvenega varstva je 
odvisno od prenosa osebnih podatkov o 
pacientovem zdravju. Med državami 
članicami mora biti zagotovljen prosti 
pretok teh osebnih podatkov, hkrati pa 
morajo biti zaščitene temeljne pravice 
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posameznikov. Direktiva 95/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov, posamezniku 
zagotavlja pravico do dostopa do lastnih 
osebnih podatkov o zdravju, na primer v 
pacientovi zdravstveni kartoteki, ki 
vključuje podatke, kot so diagnoza, 
rezultati preiskav, ocena lečečega 
zdravnika in kakršno koli zdravljenje ali 
poseg. Te določbe se prav tako uporabljajo 
za čezmejno zdravstveno varstvo, zajeto v 
to direktivo.

posameznikov. Direktiva 95/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. 
oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov, posamezniku 
zagotavlja pravico do dostopa do lastnih 
osebnih podatkov o zdravju, na primer v 
pacientovi zdravstveni kartoteki, ki 
vključuje podatke, kot so diagnoza, 
rezultati preiskav, ocena lečečega 
zdravnika in kakršno koli zdravljenje ali 
poseg. Te določbe se prav tako uporabljajo 
za čezmejno zdravstveno varstvo, zajeto v 
to direktivo. Pacient mora imeti možnost, 
da kadar koli prekliče objavo svojih 
podatkov, potem ko se njegove podatke 
izbriše pa mora prejeti ustrezno potrdilo. 

Or. de

Predlog spremembe 104
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključuje pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z 
osebami, ki potrebujejo zdravljenje, da 
navedeno oskrbo poiščejo v drugi državi 
članici. Enako velja za prejemnike 
zdravstvenega varstva, ki iščejo 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici 
na druge načine, na primer prek e-
zdravstvenih storitev. Zakonodaja 
Skupnosti sicer ne posega v pristojnost 
držav članic, da organizirajo svoje sisteme 
zdravstvenega varstva in socialne varnosti, 

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov do povračila stroškov za 
zdravstveno varstvo ali nakup z njim 
povezanega blaga v drugi državi članici iz 
njihovega obveznega sistema socialne 
varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev in 
ponudbe blaga vključuje pravico 
pacientov, da prejemajo zdravstveno 
varstvo in v ta namen nakupujejo blago v 
zvezi z njim v drugi državi članici. Enako 
velja za prejemnike zdravstvenega varstva, 
ki iščejo zdravstveno varstvo v obliki 
telemedicine v drugi državi članici, ki ni 
njihova država zavarovanja. Zakonodaja 
Skupnosti sicer ne posega v pristojnost 
držav članic, da organizirajo svoje sisteme 
zdravstvenega varstva in socialne varnosti, 
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vendar morajo države članice to pristojnost 
uveljavljati v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, zlasti z določbami Pogodbe o 
pravici opravljanja storitev. Navedene 
določbe državam članicam prepovedujejo 
uvedbo ali ohranjanje neutemeljenih 
omejitev uveljavljanja navedene pravice v 
sektorju zdravstvenega varstva.

vendar morajo države članice to pristojnost 
uveljavljati v skladu z zakonodajo 
Skupnosti, zlasti z določbami Pogodbe o 
pravici opravljanja storitev in blaga. 
Navedene določbe državam članicam 
prepovedujejo uvedbo ali ohranjanje 
neutemeljenih omejitev teh pravic.

Or. nl

Obrazložitev

Uvodna izjava se ne nanaša le na storitve, ampak tudi na nakup izdelkov v okviru čezmejnega 
zdravstvenega varstva. Sprememba tudi bolje oblikuje uvodno izjavo.

Predlog spremembe 105
John Bowis

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključuje pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z osebami, 
ki potrebujejo zdravljenje, da navedeno 
oskrbo poiščejo v drugi državi članici. 
Enako velja za prejemnike zdravstvenega 
varstva, ki iščejo zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici na druge načine, na 
primer prek e-zdravstvenih storitev.
Zakonodaja Skupnosti sicer ne posega v 
pristojnost držav članic, da organizirajo 
svoje sisteme zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti, vendar morajo države 
članice to pristojnost uveljavljati v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, zlasti z določbami 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev. 

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključuje pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z osebami, 
ki potrebujejo zdravljenje, da navedeno 
oskrbo poiščejo v drugi državi članici. 
Zakonodaja Skupnosti sicer ne posega v 
pristojnost držav članic, da organizirajo 
svoje sisteme zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti, vendar morajo države 
članice to pristojnost uveljavljati v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, zlasti z določbami 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev. 
Navedene določbe državam članicam 
prepovedujejo uvedbo ali ohranjanje 
neutemeljenih omejitev uveljavljanja 
navedene pravice v sektorju zdravstvenega 
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Navedene določbe državam članicam 
prepovedujejo uvedbo ali ohranjanje 
neutemeljenih omejitev uveljavljanja 
navedene pravice v sektorju zdravstvenega 
varstva.

varstva.

Or. en

Predlog spremembe 106
Stefano Zappalà

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključuje pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z osebami, 
ki potrebujejo zdravljenje, da navedeno 
oskrbo poiščejo v drugi državi članici. 
Enako velja za prejemnike zdravstvenega 
varstva, ki iščejo zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici na druge načine, na 
primer prek e-zdravstvenih storitev.
Zakonodaja Skupnosti sicer ne posega v 
pristojnost držav članic, da organizirajo 
svoje sisteme zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti, vendar morajo države 
članice to pristojnost uveljavljati v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, zlasti z določbami 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev. 
Navedene določbe državam članicam 
prepovedujejo uvedbo ali ohranjanje 
neutemeljenih omejitev uveljavljanja 
navedene pravice v sektorju zdravstvenega 
varstva.

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključuje pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z osebami, 
ki potrebujejo zdravljenje, da navedeno 
oskrbo poiščejo v drugi državi članici. 
Zakonodaja Skupnosti sicer ne posega v 
pristojnost držav članic, da organizirajo 
svoje sisteme zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti, vendar morajo države 
članice to pristojnost uveljavljati v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, zlasti z določbami 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev. 
Navedene določbe državam članicam 
prepovedujejo uvedbo ali ohranjanje 
neutemeljenih omejitev uveljavljanja 
navedene pravice v sektorju zdravstvenega 
varstva.

Or. en
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Obrazložitev

To načelo ni uveljavljeno v sodni praksi, zato je stavek v uvodni izjavi zavajajoč. Sodišče 
Evropskih skupnosti (C-322/01) je glede spletne lekarne priznalo, da so nekatere nacionalne 
omejitve za prodajo zdravil prek interneta v skladu z določbami o notranjem trgu v Pogodbi.
Da se zagotovi popolna jasnost, predlog zato ne sme povzročiti dvomov o legalnosti 
predpisov o spletni lekarni na ravni držav članic.

Predlog spremembe 107
Peter Liese

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključuje pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z osebami, 
ki potrebujejo zdravljenje, da navedeno 
oskrbo poiščejo v drugi državi članici. 
Enako velja za prejemnike zdravstvenega 
varstva, ki iščejo zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici na druge načine, na 
primer prek e-zdravstvenih storitev. 
Zakonodaja Skupnosti sicer ne posega v 
pristojnost držav članic, da organizirajo 
svoje sisteme zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti, vendar morajo države 
članice to pristojnost uveljavljati v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, zlasti z določbami 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev. 
Navedene določbe državam članicam 
prepovedujejo uvedbo ali ohranjanje 
neutemeljenih omejitev uveljavljanja 
navedene pravice v sektorju zdravstvenega 
varstva.

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključuje pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z osebami, 
ki potrebujejo zdravljenje, da navedeno 
oskrbo poiščejo v drugi državi članici. 
Zakonodaja Skupnosti sicer ne posega v 
pristojnost držav članic, da organizirajo 
svoje sisteme zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti, vendar morajo države 
članice to pristojnost uveljavljati v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, zlasti z določbami 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev. 
Navedene določbe državam članicam 
prepovedujejo uvedbo ali ohranjanje 
neutemeljenih omejitev uveljavljanja 
navedene pravice v sektorju zdravstvenega 
varstva.

Or. de
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Obrazložitev

Ta izjava je zavajajoča, saj se sodna praksa sodišča ni ukvarjala z e-zdravstvenimi storitvami.
Sodišče Evropskih skupnosti je na primer glede prodaje zdravil na daljavo dejansko spoznalo, 
da so nacionalne prepovedi prodaje na daljavo za zdravila na recept v skladu s Pogodbo (C-
322/01, Deutscher Apothekerverband) Za ohranitev pravne jasnosti predlog direktive ne bi 
smel vsebovati protislovnih izjav.

Predlog spremembe 108
Anne Ferreira

Predlog direktive
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključuje pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z osebami, 
ki potrebujejo zdravljenje, da navedeno 
oskrbo poiščejo v drugi državi članici. 
Enako velja za prejemnike zdravstvenega 
varstva, ki iščejo zdravstveno varstvo v 
drugi državi članici na druge načine, na 
primer prek e-zdravstvenih storitev.
Zakonodaja Skupnosti sicer ne posega v 
pristojnost držav članic, da organizirajo 
svoje sisteme zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti, vendar morajo države 
članice to pristojnost uveljavljati v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, zlasti z določbami 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev. 
Navedene določbe državam članicam 
prepovedujejo uvedbo ali ohranjanje 
neutemeljenih omejitev uveljavljanja 
navedene pravice v sektorju zdravstvenega 
varstva.

(18) Sodišče je v več sodbah priznalo 
pravico pacientov kot zavarovanih oseb do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
v drugi državi članici iz obveznega sistema 
socialne varnosti. Sodišče meni, da določbe 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev 
vključujejo pravico prejemnikov 
zdravstvenega varstva, vključno z osebami, 
ki potrebujejo zdravljenje, da navedeno 
oskrbo poiščejo v drugi državi članici. 
Zakonodaja Skupnosti sicer ne posega v 
pristojnost držav članic, da organizirajo 
svoje sisteme zdravstvenega varstva in 
socialne varnosti, vendar morajo države 
članice to pristojnost uveljavljati v skladu z 
zakonodajo Skupnosti, zlasti z določbami 
Pogodbe o pravici opravljanja storitev. 
Navedene določbe državam članicam 
prepovedujejo uvedbo ali ohranjanje 
neutemeljenih omejitev uveljavljanja 
navedene pravice v sektorju zdravstvenega 
varstva.

Or. fr
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Obrazložitev

Sodna praksa ni uveljavila tega načela, zato ga je treba črtati. Ta predlog spremembe je 
povezan s predlogom spremembe k uvodni izjavi 41a (novo).

Predlog spremembe 109
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) V skladu z načeli, ki jih je določilo 
Sodišče, in brez ogrožanja finančnega 
ravnotežja sistemov zdravstvenega varstva 
in socialne varnosti držav članic, je treba 
zagotoviti boljšo pravno varnost glede 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo 
za paciente ter zdravstvene delavce, 
izvajalce storitev zdravstvenega varstva in 
institucije, pristojne za socialno varnost.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uporaba in izvajanje sodne prakse Evropskega sodišča je izključna odgovornost držav članic 
in številne jo že uspešno izvajajo. Zato teh vprašanj ni treba urejati s posebno direktivo o 
čezmejnem zdravstvenem varstvu.

Predlog spremembe 110
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici v okoliščinah, ki niso 
predvidene za usklajevanje sistemov 
socialne varnosti, uvedenega z Uredbo 

črtano
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(ES) št. 1408/71, prav tako imajo pravico 
do ugodnosti načela prostega pretoka 
storitev v skladu s Pogodbo in določbami 
te direktive. Pacientom je treba zagotoviti 
prevzem stroškov za navedeno zdravstveno 
varstvo vsaj v višini zneska, 
zagotovljenega za enako ali podobno 
zdravstveno varstvo v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja. 
To v celoti upošteva pristojnost držav 
članic, da določijo obseg zdravstvenega 
zavarovanja, ki je na voljo njihovim 
državljanom, ter preprečuje vsakršen 
bistven učinek na financiranje 
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva. Države članice lahko v 
nacionalnih zakonodajah kljub temu 
določijo povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja, če je to za pacienta koristneje. 
To zlasti lahko velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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Predlog spremembe 111
Maria Berger

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev v skladu s 
Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
vsaj v višini zneska, zagotovljenega za
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. To v celoti upošteva 
pristojnost držav članic, da določijo obseg 
zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo 
njihovim državljanom, ter preprečuje 
vsakršen bistven učinek na financiranje 
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva. Države članice lahko v 
nacionalnih zakonodajah kljub temu
določijo povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja, če je to za pacienta koristneje. 
To zlasti lahko velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev v skladu s 
Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo. 
To v celoti upošteva pristojnost držav 
članic, da določijo obseg zdravstvenega 
zavarovanja, ki je na voljo njihovim 
državljanom, ter preprečuje vsakršen 
bistven učinek na financiranje nacionalnih 
sistemov zdravstvenega varstva. Države 
članice morajo v nacionalnih zakonodajah 
določiti povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja. To zlasti velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

Or. de
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Predlog spremembe 112
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev v skladu s 
Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
vsaj v višini zneska, zagotovljenega za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. To v celoti upošteva 
pristojnost držav članic, da določijo obseg 
zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo 
njihovim državljanom, ter preprečuje 
vsakršen bistven učinek na financiranje 
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva. Države članice lahko v 
nacionalnih zakonodajah kljub temu 
določijo povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja, če je to za pacienta koristneje. 
To zlasti lahko velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev in blaga v skladu 
s Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
in tega blaga vsaj v višini zneska, 
zagotovljenega za enako ali podobno 
zdravstveno varstvo ali blago, ki je na 
voljo ali ga je mogoče kupiti v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. To v celoti upošteva 
pristojnost držav članic, da določijo obseg 
zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo 
njihovim državljanom, ter preprečuje 
vsakršen bistven učinek na financiranje 
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva. Države članice lahko v 
nacionalnih zakonodajah kljub temu 
določijo povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja, če je to za pacienta koristneje. 
To zlasti lahko velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

Or. nl

Obrazložitev

Ta direktiva se ne nanaša le na storitve, ampak tudi na nakup izdelkov v okviru čezmejnega 
zdravstvenega varstva. Sprememba tudi bolje oblikuje uvodno izjavo.



PE418.293v01-00 62/64 AM\763599SL.doc

SL

Predlog spremembe 113
Linda McAvan

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev v skladu s 
Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
vsaj v višini zneska, zagotovljenega za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. To v celoti upošteva 
pristojnost držav članic, da določijo obseg 
zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo 
njihovim državljanom, ter preprečuje 
vsakršen bistven učinek na financiranje 
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva. Države članice lahko v 
nacionalnih zakonodajah kljub temu 
določijo povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja, če je to za pacienta koristneje. 
To zlasti lahko velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev v skladu s 
Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
vsaj v višini zneska, zagotovljenega za 
navedeno zdravstveno varstvo v državi 
članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. To v celoti upošteva 
pristojnost držav članic, da določijo obseg 
zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo 
njihovim državljanom, ter preprečuje 
vsakršen bistven učinek na financiranje 
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva. Države članice lahko v 
nacionalnih zakonodajah kljub temu 
določijo povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja, če je to za pacienta koristneje. 
To zlasti lahko velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Besedna zveza „enako ali podobno“ zdravstveno varstvo je pravno nejasna in jo je treba 
črtati.
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Predlog spremembe 114
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev v skladu s 
Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
vsaj v višini zneska, zagotovljenega za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. To v celoti upošteva 
pristojnost držav članic, da določijo obseg 
zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo 
njihovim državljanom, ter preprečuje 
vsakršen bistven učinek na financiranje 
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva. Države članice lahko v 
nacionalnih zakonodajah kljub temu 
določijo povračilo stroškov zdravljenja po 
tarifah, ki veljajo v državi članici 
zdravljenja, če je to za pacienta koristneje. 
To zlasti lahko velja za kakršno koli 
zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.

(21) Primerno je določiti, da pacienti, ki 
poiščejo zdravstveno varstvo v drugi državi 
članici v okoliščinah, ki niso predvidene za 
usklajevanje sistemov socialne varnosti, 
uvedenega z Uredbo (ES) št. 1408/71, prav 
tako imajo pravico do ugodnosti načela 
prostega pretoka storitev v skladu s 
Pogodbo in določbami te direktive. 
Pacientom je treba zagotoviti prevzem 
stroškov za navedeno zdravstveno varstvo 
vsaj v višini zneska, zagotovljenega za 
enako ali podobno zdravstveno varstvo v 
državi članici pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja. To v celoti upošteva 
pristojnost držav članic, da določijo obseg 
zdravstvenega zavarovanja, ki je na voljo 
njihovim državljanom. Hkrati je treba 
preprečiti vsakršen bistven učinek na 
financiranje nacionalnih sistemov 
zdravstvenega varstva. Države članice 
lahko v nacionalnih zakonodajah kljub 
temu določijo povračilo stroškov 
zdravljenja po tarifah, ki veljajo v državi 
članici zdravljenja, če je to za pacienta 
koristneje. To zlasti lahko velja za kakršno 
koli zdravljenje, ki se izvaja prek evropskih 
referenčnih mrež, kot je navedeno v členu 
15 te direktive.
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(22) Zato sta za pacienta ta dva sistema 
razumljiva; ali se uporablja ta direktiva 
ali Uredba 1408/71. Zavarovani osebi, ki 
zahteva odobritev zdravljenja, ki ustreza 
njegovemu/njenemu zdravstvenemu 
stanju, v drugi državi članici, se ta 
zahtevek v skladu s pogoji iz uredb 
1408/71 in 883/04 vedno odobri, kadar se 
zadevno zdravljenje ne more zagotoviti v 
zdravstveno utemeljenem roku, ob 
upoštevanju trenutnega zdravstvenega 
stanja pacienta in verjetnega poteka 
bolezni. Pacientu ne smejo biti odvzete 
koristnejše pravice, zagotovljene z 
uredbama 1408/71 in 883/04, kadar so 
izpolnjeni pogoji.

črtano

Or. en

Obrazložitev

To apply and implement the case law of European Court of Justice is the sole responsibility of 
the Member States and has already been coped with by quite a number of them. There is no 
need to address these issues by a separate directive on cross-border health care.The 
framework on patient mobility established by Regulation 1408/71/EC is suffcient for handling 
the coverage of costs resulting from provision of health care in another Member State than 
the insured person's Member State of affiliation, and it is more beneficial for patients than the 
reimbursement mechanism as proposed by the Commission, which entails upfront payments 
from the patients own pocket.
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