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Τροπολογία 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο ασθενής μπορεί να επιλέγει το 
μηχανισμό της προτίμησής του αλλά, σε
κάθε περίπτωση, όταν η εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71 είναι πιο 
συμφέρουσα για τον ασθενή, ο τελευταίος 
δεν πρέπει να στερηθεί τα δικαιώματα 
που του αναγνωρίζονται από τον εν λόγω 
κανονισμό.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Το ενδεχόμενο οι διαμεθοριακοί ασθενείς να έχουν διαφορετικά δικαιώματα από τους ασθενείς 
της χώρας θα μπορούσε να δημιουργήσει εσωτερικές εντάσεις καθώς και ένα διπλό σύστημα.

Τροπολογία 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο ασθενής μπορεί να επιλέγει το 
μηχανισμό της προτίμησής του αλλά, σε 
κάθε περίπτωση, όταν η εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71 είναι πιο 
συμφέρουσα για τον ασθενή, ο τελευταίος 
δεν πρέπει να στερηθεί τα δικαιώματα 
που του αναγνωρίζονται από τον εν λόγω 
κανονισμό.

διαγράφεται

Or. es
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Αιτιολόγηση

Es fundamental que se mantenga la situación según la cual son los profesionales sanitarios 
del sector público los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM evitando situaciones de asistencia innecesaria. La autorización 
previa podría percibirse por los ciudadanos como una restricción a su derecho a  ejercer la 
movilidad transfronteriza, no obstante en realidad constituye una garantía para los 
ciudadanos que se desplazan, ya que la autoridad sanitaria puede ayudarles a decidir sobre 
las posibles opciones de tratamiento en el propio EM y en otros EEMM.

Τροπολογία 118
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Recital 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο ασθενής μπορεί να επιλέγει το 
μηχανισμό της προτίμησής του αλλά, σε 
κάθε περίπτωση, όταν η εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71 είναι πιο 
συμφέρουσα για τον ασθενή, ο τελευταίος 
δεν πρέπει να στερηθεί τα δικαιώματα 
που του αναγνωρίζονται από τον εν λόγω 
κανονισμό.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της δικονομίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και έχει ήδη αντιμετωπιστεί από αρκετά από αυτά. Δεν είναι ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα με χωριστή οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη. Το πλαίσιο για την κινητικότητα των ασθενών το οποίο θεσπίζεται από τον 
κανονισμό 1408/71/ΕΚ αρκεί για την κάλυψη των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος ασφάλισης και είναι πιο 
ωφέλιμο για τους ασθενείς από τον μηχανισμό επιστροφής δαπανών που προτείνει η Επιτροπή, 
ο οποίος περιλαμβάνει την πληρωμή προκαταβολών από τον ίδιο τον ασθενή.
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Τροπολογία 119
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο ασθενής μπορεί να επιλέγει το 
μηχανισμό της προτίμησής του αλλά, σε 
κάθε περίπτωση, όταν η εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71 είναι πιο 
συμφέρουσα για τον ασθενή, ο τελευταίος 
δεν πρέπει να στερηθεί τα δικαιώματα που 
του αναγνωρίζονται από τον εν λόγω 
κανονισμό.

(23) Σε κάθε περίπτωση, όταν η εφαρμογή 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71 είναι 
πιο συμφέρουσα για τον ασθενή, ο 
τελευταίος δεν πρέπει να στερηθεί τα 
δικαιώματα που του αναγνωρίζονται από 
τον εν λόγω κανονισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Από θεωρητική και ουσιαστική άποψη, ο ασθενής θα πρέπει να μπορεί να κάνει μια τέτοια 
επιλογή, αλλά για να εξασφαλισθεί αυτή η επιλογή απαιτούνται επενδύσεις σε θέματα 
πληροφοριών προκειμένου αυτές να είναι πλήρεις και να ενημερώνονται διαρκώς σε 
πραγματικό χρόνο, πράγμα που είναι αδύνατον. Κατά συνέπεια, αυτή η δυνατότητα επιλογής 
είναι αυταπάτη και ο ασθενής δεν είναι σε θέση να προβεί σε συνειδητή επιλογή.

Τροπολογία 120
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό 
όφελος από την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος ή την 
αγορά αγαθών που εντάσσονται στο 
πλαίσιο της υγειονομικής περίθαλψης.
Κατά συνέπεια, η ανάληψη του κόστους 
πρέπει να περιορίζεται μόνο στα 
πραγματικά έξοδα.
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Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στην αγορά 
αγαθών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η 
διατύπωση της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία 121
Maria Berger

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό 
όφελος από την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και, 
επομένως, η ανάληψη του κόστους πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής. Ωστόσο, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να αναλαμβάνουν και άλλα 
συνδεόμενα με την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης έξοδα, όπως εκείνα για τη 
θεραπευτική αγωγή.

Or. de

Τροπολογία 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ο ασθενής δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να αποκομίζει οικονομικό 
όφελος από την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και, 
επομένως, η ανάληψη του κόστους πρέπει 

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

να περιορίζεται μόνο στα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής. Τα κράτη μέλη μπορεί 
να αποφασίσουν να καλύψουν άλλα 
συναφή έξοδα, όπως λόγου χάρη για τα 
έξοδα μετακίνησης ή τη θεραπευτική 
αγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι το 
συνολικό κόστος δεν υπερβαίνει το 
πληρωτέο ποσό στο κράτος μέλος 
ασφάλισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη διευκόλυνση της υγειονομικής περίθαλψης των ασθενών στο εξωτερικό, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να μπορούν να καλύπτουν μεταξύ άλλων και τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης.

Τροπολογία 123
Marianne Thyssen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος 
αν η θεραπεία αυτή δεν συγκαταλέγεται 
στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς.
Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά 
τους παροχών σε είδος στην υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος, ανάλογα με τις διατάξεις του εν 
λόγω συστήματος.

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία ή αγορά αγαθού που 
εντάσσεται στο πλαίσιο υγειονομικής 
περίθαλψης, σε άλλο κράτος μέλος αν η 
θεραπεία αυτή ή το αγαθό αυτό δεν 
συγκαταλέγεται στις παροχές που ορίζει η 
νομοθεσία του κράτους μέλους ασφάλισης 
του ασθενούς.  Επίσης, η παρούσα οδηγία 
δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
επεκτείνουν τη ρύθμιση που εφαρμόζουν 
για τις παροχές υπηρεσιών και τα αγαθά
στην υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται και τα αγαθά που διατίθενται 
σε άλλο κράτος μέλος, ανάλογα με τις 
διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Αυτή η αιτιολογική σκέψη δεν αφορά μόνο στην παροχή υπηρεσιών, αλλά και στην αγορά 
αγαθών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Επιπλέον, βελτιώνεται η 
διατύπωση της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος 
αν η θεραπεία αυτή δεν συγκαταλέγεται 
στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς.
Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά 
τους παροχών σε είδος στην υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος, ανάλογα με τις διατάξεις του εν 
λόγω συστήματος.

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος 
αν η θεραπεία αυτή δεν συγκαταλέγεται 
στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς, 
ή να τροποποιήσει τις προϋποθέσεις για 
το δικαίωμα αυτό, εάν περιλαμβάνονται 
στη νομοθεσία του κράτους μέλους 
ασφάλισης. Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το 
σύστημά τους παροχών σε είδος στην 
υγειονομική περίθαλψη που παρέχεται σε 
άλλο κράτος μέλος, ανάλογα με τις 
διατάξεις του εν λόγω συστήματος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι αρμοδιότητες για την οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών ανήκουν στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ.
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Τροπολογία 125
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος 
μέλος αν η θεραπεία αυτή δεν 
συγκαταλέγεται στις παροχές που ορίζει η 
νομοθεσία του κράτους μέλους 
ασφάλισης του ασθενούς. Επίσης, η 
παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να επεκτείνουν το σύστημά τους 
παροχών σε είδος στην υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος, ανάλογα με τις διατάξεις του εν 
λόγω συστήματος.

(25) Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει ότι το 
δικαίωμα στη θεραπεία δεν καθορίζεται 
πάντα σε εθνικό επίπεδο από τα κράτη 
μέλη και ότι τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να οργανώνουν τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και 
κοινωνικής ασφάλισής τους με τρόπο 
τέτοιο ώστε το δικαίωμα στη θεραπεία να 
καθορίζεται σε περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή λαμβάνει υπόψη τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που δεν 
οργανώνονται σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 126
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος 
αν η θεραπεία αυτή δεν συγκαταλέγεται 
στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. 
Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά 
τους παροχών σε είδος στην υγειονομική 

(25) Η παρούσα οδηγία δεν έχει στόχο να 
δημιουργήσει δικαίωμα επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος 
αν η θεραπεία αυτή δεν συγκαταλέγεται 
στις παροχές που ορίζει η νομοθεσία του 
κράτους μέλους ασφάλισης του ασθενούς. 
Επίσης, η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να επεκτείνουν το σύστημά 
τους παροχών σε είδος στην υγειονομική 



PE418.320v01-00 10/80 AM\763902EL.doc

EL

περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος, ανάλογα με τις διατάξεις του εν 
λόγω συστήματος.

περίθαλψη που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος, ανάλογα με τις διατάξεις του εν 
λόγω συστήματος. Η παρούσα οδηγία 
αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα στη 
θεραπεία δεν ρυθμίζεται πάντα σε εθνικό 
επίπεδο από τα κράτη μέλη και ότι τα 
κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
οργανώνουν τα συστήματα υγειονομικής 
περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισής 
τους με τρόπο τέτοιο ώστε το δικαίωμα 
στη θεραπεία να καθορίζεται σε 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα και οι διαδικασίες καθορισμού των δικαιωμάτων διαφέρουν μεταξύ των κρατών 
μελών και αυτό θα πρέπει να εκφράζεται στα κείμενα.

Τροπολογία 127
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25a) Η παρούσα οδηγία αναγνωρίζει ότι 
το δικαίωμα στη θεραπεία δεν 
καθορίζεται πάντα από τα κράτη μέλη σε 
εθνικό επίπεδο και ότι δεν έχουν όλα τα 
κράτη μέλη καθορισμένους καταλόγους 
με τις υπηρεσίες που παρέχουν ή δεν 
παρέχουν. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα να οργανώνουν 
τα δικά τους συστήματα υγειονομικής και 
κοινωνικής ασφάλισης κατά τρόπο ώστε 
η διαθεσιμότητα θεραπειών και το 
δικαίωμα σε αυτές να μπορούν να 
καθορίζονται σε περιφερειακό ή τοπικό 
επίπεδο. 

Or. en



AM\763902EL.doc 11/80 PE418.320v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Ορισμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης δεν έχουν κριτήρια επιλεξιμότητας σε εθνικό 
επίπεδο, για να καθορίζουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες θεραπείες ή σε ορισμένη δέσμη 
υγειονομικών παροχών στις οποίες έχουν αυτομάτως δικαίωμα όλοι όσοι καλύπτονται από 
αυτά. Η παρούσα οδηγία πρέπει να αναγνωρίσει πλήρως ότι ορισμένα κράτη μέλη βασίζονται 
σε αποφάσεις που λαμβάνονται σε υπο-κρατικό επίπεδο σχετικά με το σχεδιασμό και τη 
χρηματοδότηση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψής τους.

Τροπολογία 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει 
είτε τη μεταφορά των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ κρατών 
μελών είτε άλλο συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Η 
θέσπιση διατάξεων σχετικά με την 
πρόσβαση και την επιστροφή των εξόδων 
για την υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος έχει 
σκοπό να καταστήσει δυνατή την 
ελεύθερη λήψη και παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης για τους ασθενείς και τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και 
να εξαλείψει τα αδικαιολόγητα εμπόδια 
σε αυτή τη θεμελιώδη ελευθερία στο 
εσωτερικό του κράτους μέλους 
ασφάλισης των ασθενών. Συνεπώς, η 
οδηγία σέβεται πλήρως τις διαφορές των 
εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών για την οργάνωση και την 
παροχή των υπηρεσιών υγείας και της 
ιατρικής περίθαλψης.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι στα κράτη μέλη με δημόσιες υπηρεσίες υγείας οι 
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ασθενείς δεν μπορούν να έχουν πλήρη ελευθερία επιλογής, αλλά πρέπει να ακολουθούν τις 
καθιερωμένες διαδικασίες των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.  Τούτο δεν συμβαίνει σε 
περίπτωση ιδιωτικού πάροχου των υπηρεσιών. 

Τροπολογία 129
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει 
είτε τη μεταφορά των δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ κρατών 
μελών είτε άλλο συντονισμό των 
συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ο 
μοναδικός στόχος των διατάξεων σχετικά 
με την προηγούμενη έγκριση και την 
επιστροφή των εξόδων για υγειονομική 
περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος είναι να καταστεί δυνατή η 
ελεύθερη παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης τόσο για τους ασθενείς όσο 
και για τους παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης και να εξαλειφθούν τα 
αδικαιολόγητα εμπόδια σε αυτή τη 
θεμελιώδη ελευθερία στο εσωτερικό του 
κράτους μέλους ασφάλισης των ασθενών. 
. Συνεπώς, η οδηγία σέβεται πλήρως τις 
διαφορές των εθνικών συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και τις 
αρμοδιότητες των κρατών μελών για την 
οργάνωση και την παροχή των 
υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής 
περίθαλψης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της δικονομίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των 
κρατών μελών και έχει ήδη αντιμετωπιστεί από αρκετά από αυτά. Δεν είναι ανάγκη να 
αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα με χωριστή οδηγία για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη. Το πλαίσιο για την κινητικότητα των ασθενών το οποίο θεσπίζεται από τον 
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κανονισμό 1408/71/ΕΚ αρκεί για την κάλυψη των εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος ασφάλισης και είναι πιο 
χρήσιμο για τους ασθενείς από ότι ο μηχανισμός επιστροφής δαπανών που προτείνει η 
Επιτροπή, ο οποίος συνεπάγεται την πληρωμή προκαταβολών από τον ίδιο τον ασθενή.

Τροπολογία 130
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει είτε 
τη μεταφορά των δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών είτε 
άλλο συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Ο μοναδικός 
στόχος των διατάξεων σχετικά με την 
προηγούμενη έγκριση και την επιστροφή 
των εξόδων για υγειονομική περίθαλψη 
που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
είναι να καταστεί δυνατή η ελεύθερη 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης τόσο 
για τους ασθενείς όσο και για τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και 
να εξαλειφθούν τα αδικαιολόγητα 
εμπόδια σε αυτή τη θεμελιώδη ελευθερία 
στο εσωτερικό του κράτους μέλους
ασφάλισης των ασθενών. Συνεπώς, η 
οδηγία σέβεται πλήρως τις διαφορές των 
εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών για την οργάνωση και την 
παροχή των υπηρεσιών υγείας και της 
ιατρικής περίθαλψης.

(26) Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει είτε 
τη μεταφορά των δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών είτε 
άλλο συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Η οδηγία σέβεται 
επίσης πλήρως τις διαφορές των εθνικών 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για 
την οργάνωση και την παροχή των 
υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής 
περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή στοχεύει στην πιο άμεση αντιστοιχία αυτής της αιτιολογικής πρότασης με το 
άρθρο που αφορά την προηγούμενη έγκριση.
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Τροπολογία 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει είτε 
τη μεταφορά των δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών είτε 
άλλο συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Ο μοναδικός 
στόχος των διατάξεων σχετικά με την 
προηγούμενη έγκριση και την επιστροφή 
των εξόδων για υγειονομική περίθαλψη 
που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
είναι να καταστεί δυνατή η ελεύθερη 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης τόσο 
για τους ασθενείς όσο και για τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και 
να εξαλειφθούν τα αδικαιολόγητα 
εμπόδια σε αυτή τη θεμελιώδη ελευθερία 
στο εσωτερικό του κράτους μέλους 
ασφάλισης των ασθενών. Συνεπώς, η 
οδηγία σέβεται πλήρως τις διαφορές των 
εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών για την οργάνωση και την
παροχή των υπηρεσιών υγείας και της 
ιατρικής περίθαλψης.

(26) Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει είτε 
τη μεταφορά των δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών είτε 
άλλο συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Συνεπώς, η οδηγία 
σέβεται πλήρως τις διαφορές των εθνικών 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για 
την οργάνωση και την παροχή των 
υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής 
περίθαλψης.

Or. en

Τροπολογία 132
Αδάμος Αδάμου, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει είτε 
τη μεταφορά των δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών είτε 
άλλο συντονισμό των συστημάτων 

(26) Η παρούσα οδηγία δεν προβλέπει είτε 
τη μεταφορά των δικαιωμάτων κοινωνικής 
ασφάλισης μεταξύ κρατών μελών είτε 
άλλο συντονισμό των συστημάτων 
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κοινωνικής ασφάλισης. Ο μοναδικός 
στόχος των διατάξεων σχετικά με την 
προηγούμενη έγκριση και την επιστροφή 
των εξόδων για υγειονομική περίθαλψη 
που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
είναι να καταστεί δυνατή η ελεύθερη 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης τόσο 
για τους ασθενείς όσο και για τους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και 
να εξαλειφθούν τα αδικαιολόγητα 
εμπόδια σε αυτή τη θεμελιώδη ελευθερία 
στο εσωτερικό του κράτους μέλους 
ασφάλισης των ασθενών. Συνεπώς, η 
οδηγία σέβεται πλήρως τις διαφορές των 
εθνικών συστημάτων υγειονομικής 
περίθαλψης και τις αρμοδιότητες των 
κρατών μελών για την οργάνωση και την 
παροχή των υπηρεσιών υγείας και της 
ιατρικής περίθαλψης.

κοινωνικής ασφάλισης. Συνεπώς, η οδηγία 
σέβεται πλήρως τις διαφορές των εθνικών 
συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και 
τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για 
την οργάνωση και την παροχή των 
υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής 
περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας θα πρέπει να διασαφηνίζει τους κανόνες που αφορούν τη χρήση υπηρεσιών 
υγειονομικής περίθαλψης στο εξωτερικό από μεμονωμένους ασθενείς και όχι να διευκολύνει 
την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών.

Τροπολογία 133
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης 
το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν 
κάθε φάρμακο το οποίο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου 
παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, 
ακόμη και αν το φάρμακο δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος 
ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 

διαγράφεται



PE418.320v01-00 16/80 AM\763902EL.doc

EL

της θεραπείας που ακολουθείται σε άλλο 
κράτος μέλος.

Or. sv

Τροπολογία 134
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης 
το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν 
κάθε φάρμακο το οποίο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου 
παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, 
ακόμη και αν το φάρμακο δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 
που ακολουθείται σε άλλο κράτος μέλος.

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης 
το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν, 
στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η 
υγειονομική περίθαλψη κάθε φάρμακο το 
οποίο έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος 
μέλος όπου παρέχεται η υγειονομική 
περίθαλψη, ακόμη και αν το φάρμακο δεν 
έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος μέλος 
ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
της θεραπείας που ακολουθείται σε άλλο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μία από τις ερμηνείες αυτής της διάταξης θα μπορούσε να είναι ότι θα πρέπει, υπό ορισμένες 
συνθήκες, να χορηγούνται στους ασθενείς στο κράτος μέλος ασφάλισής τους φάρμακα χωρίς 
που δεν έχουν  άδεια κυκλοφορίας σε αυτό. Σε περίπτωση που ισχύει η ερμηνεία αυτή, η 
διάταξη είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 που αφορά την 
αναγνώριση των συνταγών (η οποία ισχύει μόνο για προϊόντα με άδεια κυκλοφορίας στο 
κράτος μέλος όπου χορηγείται η συνταγή) και εν πάσει περιπτώσει  κάτι τέτοιο θα απαιτούσε 
την τροποποίηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ (άρθρο 6, οδηγία 2001/83).
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Τροπολογία 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης 
το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν 
κάθε φάρμακο το οποίο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου 
παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, 
ακόμη και αν το φάρμακο δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 
που ακολουθείται σε άλλο κράτος μέλος.

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης 
το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν 
στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η 
υγειονομική περίθαλψη κάθε φάρμακο το 
οποίο έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος 
μέλος αυτό, ακόμη και αν το φάρμακο δεν 
έχει άδεια κυκλοφορίας στο κράτος μέλος 
ασφάλισης, δεδομένου ότι αποτελεί 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα 
της συγκεκριμένης θεραπείας που 
ακολουθείται σε άλλο κράτος μέλος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ  τα φάρμακα μπορούν να διατεθούν μόνο 
στην αγορά του κράτους μέλους στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για αυτά . Αυτές οι 
εθνικές άδειες κυκλοφορίας καλύπτουν ακόμη και σήμερα μεγαλύτερο μέρος της αγοράς των 
φαρμάκων σε σχέση με τις κεντρικές ευρωπαϊκές άδειες κυκλοφορίας που  ορίζονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) 726/2004. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η παρούσα οδηγία δεν παραβιάζει την 
απαίτηση έγκρισης στο κράτος μέλος θεραπείας.

Τροπολογία 136
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης 
το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν 
κάθε φάρμακο το οποίο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου 
παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, 
ακόμη και αν το φάρμακο δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ασφάλισης, 

(27) Η παρούσα οδηγία προβλέπει επίσης 
το δικαίωμα των ασθενών να λαμβάνουν 
κάθε φάρμακο το οποίο έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος όπου 
παρέχεται η υγειονομική περίθαλψη, 
ακόμη και αν το φάρμακο δεν έχει άδεια 
κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
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δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 
που ακολουθείται σε άλλο κράτος μέλος.

δεδομένου ότι αποτελεί προϋπόθεση για 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας 
που ακολουθείται σε άλλο κράτος μέλος.
Αυτό δεν θίγει την ικανότητα των κρατών 
μελών να οργανώνουν τα συστήματα 
υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής 
ασφάλισής τους ούτε και τους κανόνες 
που ισχύουν στο κράτος μέλος ασφάλισης 
όσον αφορά την επιστροφή των δαπανών 
για φάρμακα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος αυτής της τροπολογίας είναι να διευκρινίσει ότι το κράτος μέλος ασφάλισης δεν είναι 
υποχρεωμένο να επιστρέφει τα έξοδα για φάρμακα που λαμβάνουν οι ασθενείς στο κράτος 
μέλος όπου πραγματοποιείται η θεραπεία, τα οποία δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας στο κράτος 
μέλος ασφάλισης.

Τροπολογία 137
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) De lidstaten mogen ook voor patiënten 
die zich in een andere lidstaat willen laten 
behandelen, algemene voorwaarden, 
behandelingscriteria en wettelijke en 
administratieve formele eisen aan de 
ontvangst van gezondheidszorg en de 
vergoeding van de kosten daarvan blijven 
stellen, mits deze voorwaarden 
noodzakelijk zijn, in redelijke verhouding 
staan tot het doel en niet discretionair en 
discriminerend zijn; zo kunnen zij 
verlangen dat de patiënten een huisarts 
raadplegen alvorens een specialist te 
consulteren of intramurale zorg te 
ontvangen. Είναι, επομένως, σκόπιμο να 
απαιτείται η εφαρμογή των εν λόγω 
γενικών όρων και διατυπώσεων με 
αντικειμενικότητα, διαφάνεια και χωρίς 

(28) De lidstaten mogen ook voor patiënten 
die zich in een andere lidstaat willen laten 
behandelen, algemene voorwaarden, 
behandelingscriteria en wettelijke en 
administratieve formele eisen aan de 
ontvangst van gezondheidszorg en de 
vergoeding van de kosten daarvan blijven 
stellen, mits deze voorwaarden 
noodzakelijk zijn, in redelijke verhouding 
staan tot het doel en niet discretionair en 
discriminerend zijn; zo kunnen zij 
verlangen dat de patiënten een huisarts 
raadplegen alvorens een specialist te 
consulteren of intramurale zorg te 
ontvangen. Είναι, επομένως, σκόπιμο να 
απαιτείται η εφαρμογή των εν λόγω 
γενικών όρων και διατυπώσεων με 
αντικειμενικότητα, διαφάνεια και χωρίς 
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διακρίσεις· οι γενικοί όροι και οι 
διατυπώσεις πρέπει να είναι εκ των 
προτέρων γνωστά, να βασίζονται κατά 
πρώτο λόγο σε ιατρικές παρατηρήσεις και 
να μην επιβάλλουν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις στους ασθενείς που 
λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε 
άλλο κράτος μέλος σε σύγκριση με τους 
ασθενείς που λαμβάνουν περίθαλψη στο 
κράτος μέλος ασφάλισης, ενώ οι 
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται το 
ταχύτερο δυνατόν. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων των κρατών μελών να 
προβλέπουν κριτήρια ή όρους 
προηγούμενης έγκρισης στην περίπτωση 
ασθενών που επιθυμούν να λάβουν 
υγειονομική περίθαλψη στο κράτος μέλος 
ασφάλισης.

διακρίσεις· οι γενικοί όροι και οι 
διατυπώσεις πρέπει να είναι εκ των 
προτέρων γνωστά, να βασίζονται κατά 
πρώτο λόγο σε ιατρικές παρατηρήσεις και 
να μην επιβάλλουν πρόσθετες 
επιβαρύνσεις στους ασθενείς που 
λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε 
άλλο κράτος μέλος σε σύγκριση με τους 
ασθενείς που λαμβάνουν περίθαλψη στο 
κράτος μέλος ασφάλισης, ενώ οι 
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται το 
ταχύτερο δυνατόν. Τα ανωτέρω 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
δικαιωμάτων των κρατών μελών να 
προβλέπουν κριτήρια ή όρους εξαίρεσης 
από την υποχρέωση προηγούμενης 
έγκρισης στην περίπτωση ασθενών που 
επιθυμούν να λάβουν υγειονομική 
περίθαλψη στο κράτος μέλος ασφάλισης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3.

Τροπολογία 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Κάθε υγειονομική περίθαλψη που δεν 
θεωρείται νοσοκομειακή περίθαλψη 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας πρέπει να θεωρείται 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Με βάση τη 
νομολογία του Δικαστηρίου για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
είναι σκόπιμο να μη θεσπιστεί απαίτηση 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων από το επίσημο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους 

(29) Κάθε υγειονομική περίθαλψη που δεν 
θεωρείται νοσοκομειακή περίθαλψη 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας και με τη νομοθεσία του κράτους
μέλους ασφάλισης, πρέπει να θεωρείται 
εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Με βάση τη 
νομολογία του Δικαστηρίου για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
είναι σκόπιμο να μη θεσπιστεί απαίτηση 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων από το επίσημο σύστημα 
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μέλους ασφάλισης για εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος. Δεδομένου ότι η επιστροφή 
των εξόδων για την εν λόγω περίθαλψη 
παραμένει εντός των ορίων της κάλυψης 
την οποία εγγυάται το σύστημα 
ασφάλισης ασθένειας του κράτους μέλους 
ασφάλισης, η απουσία υποχρέωσης 
προηγούμενης έγκρισης δεν θα 
υπονομεύσει την οικονομική ισορροπία 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

κοινωνικής ασφάλισης ενός κράτους 
μέλους ασφάλισης για εξωνοσοκομειακή 
περίθαλψη που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος. Ωστόσο, για την παροχή 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος απαιτείται από τον ασθενή 
να κοινοποιεί το γεγονός στην υπηρεσία 
κοινωνικής ασφάλισης του κράτους 
μέλους στο οποίο υπάγεται, η δε 
κοινοποίηση αυτή συνοδεύεται από τη 
δήλωση ότι ο ασθενής έλαβε όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες πριν από την 
αναχώρησή του προς το άλλο κράτος 
μέλος στο οποίο θα του παρασχεθεί η 
περίθαλψη.   Αυτή η διάταξη δεν θέτει 
υπό αμφισβήτηση την αρχή του 
αυτόματου χαρακτήρα της έγκρισης για 
την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με το σύστημα προηγούμενης έγκρισης το οποίο μπορούν να εφαρμόσουν τα κράτη 
μέλη ασφάλισης για την νοσοκομειακή και εξειδικευμένη περίθαλψη, θα πρέπει να καταστεί 
δυνατόν να εφαρμοστεί και ένα σύστημα προηγούμενης κοινοποίησης. Το κράτος μέλος 
ασφάλισης δεν μπορεί να αρνηθεί την ανάληψη δαπανών στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η 
οποία στοχεύει απλά να διασφαλίσει ότι ο ασθενής έλαβε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες πριν 
την αναχώρησή του.

Τροπολογία 139
Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα 
διαφορετικά συστήματα υγείας της 
Κοινότητας και οι διαφορετικές ερμηνείες 
ενδέχεται, επομένως, να συνιστούν 
εμπόδιο για την ελευθερία των ασθενών 
να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη. 

(30) Ο ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη πρέπει να 
παραμείνει στη δικαιοδοσία των κρατών 
μελών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
διασφαλίζεται ότι στο πλαίσιο του 
ανταγωνισμού στις εξειδικευμένες 
υπηρεσίες μπορούν να ενσωματωθούν 
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Για να εξαλειφθεί αυτό το εμπόδιο είναι 
αναγκαίο να προβλεφθεί ένας κοινοτικός 
ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης.
Ως νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά 
νοείται η περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται διανυκτέρευση του ασθενούς. 
Εν τούτοις, ίσως είναι ενδεδειγμένη η 
υπαγωγή στο ίδιο σύστημα 
νοσοκομειακής περίθαλψης και 
ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής 
περίθαλψης, αν για την εν λόγω 
περίθαλψη απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. 
σαρωτές υψηλής τεχνολογίας που 
χρησιμοποιούνται για διάγνωση) ή, 
ακόμη, για θεραπείες που παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο για τον ασθενή ή τον 
πληθυσμό (π.χ. θεραπεία σοβαρών 
λοιμωδών νόσων). Η Επιτροπή, μέσω της 
διαδικασίας επιτροπολογίας, καθορίζει 
ειδικό κατάλογο αυτών των θεραπειών ο 
οποίος επικαιροποιείται τακτικά.

στο σύστημα οι νέες εξελίξεις σε κάθε 
ειδικό τομέα, (δηλαδή ότι είναι δυνατή η 
χρήση της προηγμένης τεχνολογίας για 
την πραγματοποίηση όλο και πιο 
πολύπλοκων εργασιών, όπως λόγου χάρη 
για εγχειρίσεις στα εξωτερικά ιατρεία). 
Ακριβής διαχωρισμός μεταξύ 
νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής 
περίθαλψης θα πραγματοποιηθεί με βάση 
τις θεραπευτικές πρακτικές στη χώρα 
παροχής των υπηρεσιών κατά την τυπική 
εξελικτική διαδικασία. Εάν προκύψουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των  
ασθενών που λαμβάνουν διασυνοριακές 
υπηρεσίες, η Επιτροπή έχει άμεσο 
δικαίωμα να παρέμβει και να λάβει 
διορθωτική δράση μέσω ενός οργάνου, το 
οποίο πρόκειται να συσταθεί.

Or. de

Τροπολογία 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά 
συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι 
διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, 
επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την 
ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί 
αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η 
περίθαλψη για την οποία απαιτείται 

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά 
συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι 
διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, 
επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την 
ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί 
αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένας γενικός ορισμός των 
εννοιών της "νοσοκομειακής και 
εξειδικευμένης περίθαλψης". Ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η 
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διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, 
ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο 
ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης 
και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής 
περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για 
διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία 
σοβαρών λοιμωδών νόσων). Η Επιτροπή, 
μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, 
καθορίζει ειδικό κατάλογο αυτών των 
θεραπειών ο οποίος επικαιροποιείται 
τακτικά.

περίθαλψη για την οποία απαιτείται 
διανυκτέρευση του ασθενούς.
Αποδεικνύεται επίσης χρήσιμη η υπαγωγή 
στο ίδιο σύστημα νοσοκομειακής 
περίθαλψης και ορισμένων άλλων ειδών 
υγειονομικής περίθαλψης, αν για την εν 
λόγω περίθαλψη απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού (π.χ. 
σαρωτές υψηλής τεχνολογίας που 
χρησιμοποιούνται για διάγνωση) ή, ακόμη, 
για θεραπείες που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
κίνδυνο για τον ασθενή ή τον πληθυσμό 
(π.χ. θεραπεία σοβαρών λοιμωδών νόσων).
Κάθε κράτος μέλος ασφάλισης  
καταρτίζει κατάλογο των θεραπειών 
αυτού του τύπου τα έξοδα των οποίων 
αναλαμβάνει το σύστημά του κοινωνικής 
ασφάλισης. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει 
να δημοσιοποιηθεί και να μην αποτελεί 
δυσανάλογο εμπόδιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αρχική πρόταση αναγνώριζε τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά την ανάγκη των δαπανών της περίθαλψης από τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, δεν 
φαίνεται πρόσφορο όπως ο κατάλογος της νοσοκομειακής περίθαλψης καθορισθεί από τη 
διαδικασία επιτροπολογίας, καθόσον μάλιστα αυτό εμπίπτει αυστηρά στην αρμοδιότητα των 
κρατών μελών δυνάμει της αρχής της επικουρικότητας. Ωστόσο πρέπει να καθοριστούν κοινά 
κριτήρια.

Τροπολογία 141
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά 
συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι 
διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, 

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά 
συστήματα υγείας της Κοινότητας. Ο 
καθορισμός των ορισμών αυτών αποτελεί 
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επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την 
ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί 
αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η 
περίθαλψη για την οποία απαιτείται 
διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, 
ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο 
ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης 
και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής 
περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για 
διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία 
σοβαρών λοιμωδών νόσων). Η Επιτροπή, 
μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, 
καθορίζει ειδικό κατάλογο αυτών των 
θεραπειών ο οποίος επικαιροποιείται 
τακτικά.

αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η 
περίθαλψη για την οποία απαιτείται 
διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, 
ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο 
ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης 
και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής 
περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για 
διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία 
σοβαρών λοιμωδών νόσων). Ο ορισμός 
μπορεί να περιλαμβάνει και  ιατρική 
περίθαλψη, για την οποία σύμφωνα με 
την έννοια που έχει η περίθαλψη στο 
κράτος μέλος ασφάλισης, προϋποτίθεται 
για άλλους λόγους σχεδιασμένη υποδομή.

Or. de

Αιτιολόγηση

 Η τροπολογία  συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 8 παράγραφος 1 της ίδιας 
συντάκτριας. Ο προτεινόμενος ορισμός της νοσοκομειακής και ειδικής περίθαλψης είναι 
υπερβολικά περιορισμένος. Στη Γερμανία δεν θα κάλυπτε ούτε την περίθαλψη στο νοσοκομείο, 
ούτε την περίθαλψη στα εξωτερικά ιατρεία, ούτε και την περίθαλψη ασθενών με ψυχικά 
νοσήματα σε ημερήσιες κλινικές. Η αρμοδιότητα διατύπωσης του ορισμού της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που χρήζει σχεδιασμού εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών 
μελών.



PE418.320v01-00 24/80 AM\763902EL.doc

EL

Τροπολογία 142
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά 
συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι 
διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, 
επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την 
ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί 
αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η 
περίθαλψη για την οποία απαιτείται 
διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, 
ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο 
ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης 
και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής 
περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για 
διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία 
σοβαρών λοιμωδών νόσων). Η Επιτροπή, 
μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, 
καθορίζει ειδικό κατάλογο αυτών των 
θεραπειών ο οποίος επικαιροποιείται 
τακτικά.

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά 
συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι 
διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, 
επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την 
ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί 
αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η 
περίθαλψη για την οποία απαιτείται 
διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, 
ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο 
ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης 
και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής 
περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για 
διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία 
σοβαρών λοιμωδών νόσων).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με την τροπολογία του άρθρου 8, παράγραφος 1 την οποία 
κατέθεσε η ίδια συντάκτρια. Οι διαφορές στα δικαιώματα και τις κλινικές πρακτικές μεταξύ των 
κρατών μελών συνεπάγονται ότι, στην ουσία, η ύπαρξη ενιαίου καταλόγου των θεραπειών για 
τις οποίες ενδέχεται να απαιτηθεί προηγούμενη έγκριση μόνο σύγχυση θα προκαλούσε στους 
ασθενείς. 
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Τροπολογία 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά 
συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι 
διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, 
επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την 
ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί 
αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η 
περίθαλψη για την οποία απαιτείται 
διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, 
ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο 
ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης 
και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής 
περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για 
διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία 
σοβαρών λοιμωδών νόσων). Η Επιτροπή, 
μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, 
καθορίζει ειδικό κατάλογο αυτών των 
θεραπειών ο οποίος επικαιροποιείται 
τακτικά.

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά 
συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι 
διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, 
επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την 
ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί 
αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η 
περίθαλψη για την οποία απαιτείται 
διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, 
ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο 
ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης 
και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής 
περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για 
διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία 
σοβαρών λοιμωδών νόσων).

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, θα πρέπει τα ίδια τα κράτη μέλη να ορίσουν τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη σε σχέση με την παρούσα οδηγία.
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Τροπολογία 144
Karin Jöns

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά 
συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι 
διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, 
επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την 
ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί 
αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η 
περίθαλψη για την οποία απαιτείται 
διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, 
ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο 
ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης 
και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής 
περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για 
διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία 
σοβαρών λοιμωδών νόσων). Η Επιτροπή, 
μέσω της διαδικασίας επιτροπολογίας, 
καθορίζει ειδικό κατάλογο αυτών των 
θεραπειών ο οποίος επικαιροποιείται 
τακτικά.

(30) Δεν υπάρχει ορισμός του τι συνιστά 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα διαφορετικά 
συστήματα υγείας της Κοινότητας και οι 
διαφορετικές ερμηνείες ενδέχεται, 
επομένως, να συνιστούν εμπόδιο για την 
ελευθερία των ασθενών να λαμβάνουν 
υγειονομική περίθαλψη. Για να εξαλειφθεί 
αυτό το εμπόδιο είναι αναγκαίο να 
προβλεφθεί ένας κοινοτικός ορισμός της 
νοσοκομειακής περίθαλψης. Ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη γενικά νοείται η 
περίθαλψη για την οποία απαιτείται 
διανυκτέρευση του ασθενούς. Εν τούτοις, 
ίσως είναι ενδεδειγμένη η υπαγωγή στο 
ίδιο σύστημα νοσοκομειακής περίθαλψης 
και ορισμένων άλλων ειδών υγειονομικής 
περίθαλψης, αν για την εν λόγω περίθαλψη 
απαιτείται χρήση πολύ εξειδικευμένης και 
δαπανηρής ιατρικής υποδομής ή ιατρικού 
εξοπλισμού (π.χ. σαρωτές υψηλής 
τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για 
διάγνωση) ή, ακόμη, για θεραπείες που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον 
ασθενή ή τον πληθυσμό (π.χ. θεραπεία 
σοβαρών λοιμωδών νόσων). Τα ίδια τα 
κράτη μέλη καταρτίζουν ειδικό εθνικό 
κατάλογο των αντίστοιχων θεραπειών, ο 
οποίος επικαιροποιείται τακτικά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ένας ενιαίος για την ΕΕ κατάλογος θεραπειών που ορίζονται ως νοσοκομειακές θεραπείες δεν 
θα λαμβάνει υπόψη τα μεμονωμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και το φάσμα των 
διάφορων παροχών τους. Εκτός αυτού, ένας τέτοιος κατάλογος θα ήταν αντίθετος με την αρχή 
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της επικουρικότητας.

Τροπολογία 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Tα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων.
Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει 
αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να 
αποκλειστεί το γεγονός ότι ο πιθανός 
κίνδυνος υπονόμευσης της οικονομικής 
ισορροπίας ενός συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης ή του στόχου διατήρησης 
ισόρροπων και ανοικτών σε όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών 
είναι δυνατό να συνιστούν λόγους 
υπέρτερου γενικού συμφέροντος για τους 
οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει 
επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και 
οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη 
και η φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα προγραμματισμού. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να προβλέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
επιστροφή των εξόδων της 

διαγράφεται
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νοσοκομειακής περίθαλψης που έλαβε ο 
ασθενής σε άλλο κράτος μέλος, εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αν η θεραπεία είχε παρασχεθεί στο 
έδαφός του, θα είχε καλυφθεί από το 
οικείο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
και η παρεπόμενη εκροή ασθενών λόγω 
της εφαρμογής της οδηγίας υπονομεύει ή 
ενδέχεται να υπονομεύσει την οικονομική 
ισορροπία του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και/ή η εν λόγω εκροή 
ασθενών υπονομεύει σοβαρά, ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά, το σχεδιασμό 
και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται 
στο νοσοκομειακό τομέα για να 
αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά 
στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας 
της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών 
και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους.
Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του 
επακριβούς αντικτύπου της 
αναμενόμενης εκροής ασθενών 
απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και 
υπολογισμοί, η οδηγία επιτρέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των 
οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν 
περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων 
προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ποικιλία των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και τα πρότυπα 
χρηματοδότησης.
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Τροπολογία 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Tα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων.
Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει 
αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να 
αποκλειστεί το γεγονός ότι ο πιθανός 
κίνδυνος υπονόμευσης της οικονομικής 
ισορροπίας ενός συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης ή του στόχου διατήρησης 
ισόρροπων και ανοικτών σε όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών 
είναι δυνατό να συνιστούν λόγους 
υπέρτερου γενικού συμφέροντος για τους 
οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει 
επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και 
οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη 
και η φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα προγραμματισμού. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να προβλέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
επιστροφή των εξόδων της 
νοσοκομειακής περίθαλψης που έλαβε ο 
ασθενής σε άλλο κράτος μέλος, εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αν η θεραπεία είχε παρασχεθεί στο 

διαγράφεται
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έδαφός του, θα είχε καλυφθεί από το 
οικείο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
και η παρεπόμενη εκροή ασθενών λόγω 
της εφαρμογής της οδηγίας υπονομεύει ή 
ενδέχεται να υπονομεύσει την οικονομική 
ισορροπία του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και/ή η εν λόγω εκροή 
ασθενών υπονομεύει σοβαρά, ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά, το σχεδιασμό 
και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται 
στο νοσοκομειακό τομέα για να 
αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά 
στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας 
της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών 
και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους.
Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του 
επακριβούς αντικτύπου της 
αναμενόμενης εκροής ασθενών 
απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και 
υπολογισμοί, η οδηγία επιτρέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των 
οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν 
περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων 
προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση μπορεί να επηρεάζει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η υγειονομική 
περίθαλψη για την πλειονότητα των πολιτών που δεν αποφασίζουν να μετακινηθούν σε άλλο 
κράτος μέλος για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης δεδομένου ότι μπορεί να παρεμβάλλεται 
στην οργάνωση και τον προγραμματισμό της υγειονομικής περίθαλψης του κράτους μέλους 
υποδοχής του μετακινούμενου ασθενούς. De ahí la necesidad de la existencia, no sólo de un 
mecanismo de autorización previa por parte del Estado miembro emisor, sino también de la 
posibilidad de que el Estado miembro receptor pueda regular el flujo de pacientes 
procedentes de otros Estados miembros.
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Τροπολογία 147
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Tα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των τελευταίων. Εντούτοις, το 
Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δεν 
μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο 
πιθανός κίνδυνος υπονόμευσης της 
οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου 
διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε 
όλους ιατρικών και νοσοκομειακών 
υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν 
λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος 
για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει 
επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και 
οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη 
και η φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα προγραμματισμού. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να προβλέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
επιστροφή των εξόδων της 
νοσοκομειακής περίθαλψης που έλαβε ο 
ασθενής σε άλλο κράτος μέλος, εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(31) Tα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των τελευταίων. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να καθιερώσουν σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης  για τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη και 
εξειδικευμένη περίθαλψη και να 
καθορίζουν σε ποιους τομείς της 
περίθαλψης θεωρούν ότι είναι 
απαραίτητος ο προγραμματισμός για την 
κάλυψη των αναγκών.
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αν η θεραπεία είχε παρασχεθεί στο 
έδαφός του, θα είχε καλυφθεί από το 
οικείο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
και η παρεπόμενη εκροή ασθενών λόγω 
της εφαρμογής της οδηγίας υπονομεύει 
σοβαρά ή ενδέχεται να υπονομεύσει 
σοβαρά την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και/ή 
η εν λόγω εκροή ασθενών υπονομεύει 
σοβαρά, ή ενδέχεται να υπονομεύσει 
σοβαρά, το σχεδιασμό και τον 
εξορθολογισμό που εφαρμόζονται στο 
νοσοκομειακό τομέα για να αποφεύγεται 
η πλεονάζουσα προσφορά στα 
νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας της 
προσφοράς νοσοκομειακής περίθαλψης 
και η σπατάλη λογιστικών και 
οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του 
επακριβούς αντικτύπου της 
αναμενόμενης εκροής ασθενών 
απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και 
υπολογισμοί, η οδηγία επιτρέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των 
οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 
Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν 
περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων 
προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

Or. de

Αιτιολόγηση

 Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 8 παράγραφος 3 της ίδιας συντάκτριας. 
Η διαμόρφωση του συστήματος της προηγούμενης έγκρισης πρέπει να παραμείνει αρμοδιότητα 
των κρατών μελών.
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Τροπολογία 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων.
Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει 
αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να 
αποκλειστεί το γεγονός ότι ο πιθανός 
κίνδυνος υπονόμευσης της οικονομικής 
ισορροπίας ενός συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης ή του στόχου διατήρησης 
ισόρροπων και ανοικτών σε όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών 
είναι δυνατό να συνιστούν λόγους 
υπέρτερου γενικού συμφέροντος για τους 
οποίους δικαιολογείται η επιβολή εμποδίου 
στην αρχή της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει επίσης 
αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η 
φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: αν η θεραπεία 
είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχε 

(31) Το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι 
είναι πιθανός ο κίνδυνος υπονόμευσης της 
οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου 
διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε 
όλους ιατρικών και νοσοκομειακών 
υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν 
λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος 
για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει 
επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η 
φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.
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καλυφθεί από το οικείο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης και η παρεπόμενη 
εκροή ασθενών λόγω της εφαρμογής της 
οδηγίας υπονομεύει σοβαρά ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά την οικονομική 
ισορροπία του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και/ή η εν λόγω εκροή 
ασθενών υπονομεύει σοβαρά, ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά, το σχεδιασμό 
και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται 
στο νοσοκομειακό τομέα για να 
αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά 
στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας 
της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών 
και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του 
επακριβούς αντικτύπου της 
αναμενόμενης εκροής ασθενών 
απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και 
υπολογισμοί, η οδηγία επιτρέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των 
οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 
Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν 
περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων 
προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

Or. en

Τροπολογία 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Recital 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία (31) Το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι 
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δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων. 
Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει 
αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί 
το γεγονός ότι ο πιθανός κίνδυνος 
υπονόμευσης της οικονομικής ισορροπίας 
ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή 
του στόχου διατήρησης ισόρροπων και 
ανοικτών σε όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών είναι δυνατό να 
συνιστούν λόγους υπέρτερου γενικού 
συμφέροντος για τους οποίους 
δικαιολογείται η επιβολή εμποδίου στην 
αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Το Δικαστήριο έχει επίσης αναγνωρίσει ότι 
ο αριθμός των νοσοκομείων, η γεωγραφική 
τους κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους 
και οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν, 
ακόμη και η φύση των ιατρικών 
υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν, 
είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να προβλέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
επιστροφή των εξόδων της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: αν η θεραπεία 
είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχε 
καλυφθεί από το οικείο σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης και η παρεπόμενη 
εκροή ασθενών λόγω της εφαρμογής της 
οδηγίας υπονομεύει σοβαρά ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά την οικονομική 
ισορροπία του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και/ή η εν λόγω εκροή 
ασθενών υπονομεύει σοβαρά, ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά, το σχεδιασμό 
και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται 

δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο 
πιθανός κίνδυνος υπονόμευσης της 
οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου 
διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε 
όλους ιατρικών και νοσοκομειακών 
υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν
λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος 
για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
κυκλοφορίας. Το Δικαστήριο έχει επίσης 
αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η 
φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή
των εξόδων της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος.



PE418.320v01-00 36/80 AM\763902EL.doc

EL

στο νοσοκομειακό τομέα για να 
αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά 
στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας 
της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών 
και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του 
επακριβούς αντικτύπου της 
αναμενόμενης εκροής ασθενών 
απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και 
υπολογισμοί, η οδηγία επιτρέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των 
οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 
Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν 
περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων 
προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας δεν θα έθετε σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης. Με τις τελευταίες παραγράφους ανατίθεται στα κράτη μέλη το μεγάλο 
βάρος της απόδειξης όσον αφορά την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας τους , 
χωρίς να τους δίνεται ωστόσο η δυνατότητα να θεσπίσουν πρώτα συστήματα εκ των προτέρων 
έγκρισης. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν συστήματα εκ των προτέρων 
έγκρισης για υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την 
εκπλήρωση των δημοσίων καθηκόντων τους όσον αφορά την οργάνωση και παροχή 
υγειονομικής περίθαλψης.
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Τροπολογία 150
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των τελευταίων. Εντούτοις, το 
Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δεν 
μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο 
πιθανός κίνδυνος υπονόμευσης της 
οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου 
διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε 
όλους ιατρικών και νοσοκομειακών 
υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν 
λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος 
για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει 
επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η 
φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: αν η θεραπεία 
είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχε 
καλυφθεί από το οικείο σύστημα 

(31) Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των τελευταίων. Εντούτοις, το 
Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δεν 
μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο 
πιθανός κίνδυνος υπονόμευσης της 
οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου 
διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε 
όλους ιατρικών και νοσοκομειακών 
υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν 
λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος 
για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει 
επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η 
φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος. Το κράτος μέλος 
ασφάλισης πρέπει να καθορίζει εκ των 
προτέρων και με διαφάνεια τα κριτήρια 
που εφαρμόζονται για την άρνηση 
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κοινωνικής ασφάλισης και η παρεπόμενη 
εκροή ασθενών λόγω της εφαρμογής της 
οδηγίας υπονομεύει σοβαρά ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά την οικονομική 
ισορροπία του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και/ή η εν λόγω εκροή 
ασθενών υπονομεύει σοβαρά, ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά, το σχεδιασμό 
και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται 
στο νοσοκομειακό τομέα για να 
αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά 
στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας 
της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών 
και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του 
επακριβούς αντικτύπου της 
αναμενόμενης εκροής ασθενών 
απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και 
υπολογισμοί, η οδηγία επιτρέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των 
οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 
Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν 
περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων 
προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

χορήγησης προηγούμενης έγκρισης και 
σχετίζονται με επιτακτικούς λόγους 
δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία σχετίζεται με μία ακόμη τροπολογία του άρθρου 8 παράγραφος 3  της 
ιδίας συντάκτριας. Είναι απαραίτητο να είναι σαφές το πότε μπορεί να εφαρμοστεί η χορήγηση 
προηγούμενης έγκρισης για θεραπεία  σε άλλο κράτος μέλος και το ποιοι είναι οι λόγοι για την 
ενδεχόμενη άρνηση χορήγησης προηγούμενης έγκρισης.
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Τροπολογία 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Tα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων.
Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει 
αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί 
το γεγονός ότι ο πιθανός κίνδυνος 
υπονόμευσης της οικονομικής ισορροπίας 
ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή 
του στόχου διατήρησης ισόρροπων και 
ανοικτών σε όλους ιατρικών και 
νοσοκομειακών υπηρεσιών είναι δυνατό να 
συνιστούν λόγους υπέρτερου γενικού 
συμφέροντος για τους οποίους 
δικαιολογείται η επιβολή εμποδίου στην 
αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.
Το Δικαστήριο έχει επίσης αναγνωρίσει ότι 
ο αριθμός των νοσοκομείων, η γεωγραφική 
τους κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους 
και οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν, 
ακόμη και η φύση των ιατρικών 
υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν, 
είναι ζητήματα για τα οποία πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να προβλέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
επιστροφή των εξόδων της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: αν η θεραπεία 
είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχε 
καλυφθεί από το οικείο σύστημα 

(31) Το Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι 
δεν μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο 
πιθανός κίνδυνος υπονόμευσης της 
οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου 
διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε 
όλους ιατρικών και νοσοκομειακών 
υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν 
λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος 
για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει 
επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η 
φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει λοιπόν να προβλέπει ένα σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων της νοσοκομειακής ή 
εξειδικευμένης περίθαλψης που έλαβε ο 
ασθενής σε άλλο κράτος μέλος. Τα 
ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν 
περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων 
προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.
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κοινωνικής ασφάλισης και η παρεπόμενη 
εκροή ασθενών λόγω της εφαρμογής της 
οδηγίας υπονομεύει σοβαρά ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά την οικονομική 
ισορροπία του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και/ή η εν λόγω εκροή 
ασθενών υπονομεύει σοβαρά, ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά, το σχεδιασμό 
και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται 
στο νοσοκομειακό τομέα για να 
αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά 
στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας 
της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών 
και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους.
Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του 
επακριβούς αντικτύπου της 
αναμενόμενης εκροής ασθενών 
απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και 
υπολογισμοί, η οδηγία επιτρέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των 
οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν 
περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων 
προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να προδικάσει κανένας την επίπτωση που είναι δυνατόν να έχει η εφαρμογή 
αυτής της οδηγίας στα συστήματα υγείας των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε 
σε αυτά που αποδέχθηκε το Δικαστήριο και να επαναβεβαιώσουμε την ανάγκη να διατηρηθεί η 
προηγούμενη έγκριση για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε κράτος μέλος άλλο από 
εκείνο στο οποίο υπάγονται οι ασθενείς.
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Τροπολογία 152
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Tα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των τελευταίων. Εντούτοις, το 
Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δεν 
μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο 
πιθανός κίνδυνος υπονόμευσης της 
οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου 
διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε 
όλους ιατρικών και νοσοκομειακών 
υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν 
λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος 
για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει 
επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η 
φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: αν η θεραπεία 
είχε παρασχεθεί στο έδαφός του, θα είχε 
καλυφθεί από το οικείο σύστημα 

(31) Tα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 
κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης των τελευταίων. Εντούτοις, το 
Δικαστήριο έχει αναγνωρίσει ότι δεν 
μπορεί να αποκλειστεί το γεγονός ότι ο 
πιθανός κίνδυνος υπονόμευσης της 
οικονομικής ισορροπίας ενός συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης ή του στόχου 
διατήρησης ισόρροπων και ανοικτών σε 
όλους ιατρικών και νοσοκομειακών 
υπηρεσιών είναι δυνατό να συνιστούν 
λόγους υπέρτερου γενικού συμφέροντος 
για τους οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει 
επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και οι 
εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη και η 
φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προγραμματισμού. Η παρούσα οδηγία 
πρέπει να προβλέπει ένα σύστημα 
προηγούμενης έγκρισης για την επιστροφή 
των εξόδων της νοσοκομειακής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής σε άλλο 
κράτος μέλος, εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: όταν υπάρχουν 
μακρές λίστες αναμονής, δεν είναι δυνατή 
η επεξεργασία στο κράτος ασφάλισης, 
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κοινωνικής ασφάλισης και η παρεπόμενη 
εκροή ασθενών λόγω της εφαρμογής της 
οδηγίας υπονομεύει σοβαρά ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά την οικονομική 
ισορροπία του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και/ή η εν λόγω εκροή 
ασθενών υπονομεύει σοβαρά, ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά, το σχεδιασμό 
και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται 
στο νοσοκομειακό τομέα για να 
αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά 
στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας 
της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών 
και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους.
Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του 
επακριβούς αντικτύπου της 
αναμενόμενης εκροής ασθενών 
απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και 
υπολογισμοί, η οδηγία επιτρέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν
συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των 
οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν 
περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων 
προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

όταν οι ασθενείς διαμένουν στις 
παραμεθόριες περιοχές, η απαιτούσα 
θεραπεία νόσος είναι σπάνια και απαιτεί 
πολύ εξειδικευμένες τεχνικές φροντίδας 
και όταν η θεραπεία βασίζεται σε 
συμβάσεις μεταξύ ασφαλιστών και 
φορέων υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό. Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να 
καλύπτουν περιπτώσεις υφιστάμενων 
συστημάτων προηγούμενης έγκρισης τα 
οποία πληρούν τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 8.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3.



AM\763902EL.doc 43/80 PE418.320v01-00

EL

Τροπολογία 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31 α) Βάσει της νομολογίας του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν να υπόκειται σε προηγούμενη 
έγκριση η κάλυψη από το εθνικό σύστημα 
των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης 
που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος.
Η απαίτηση αυτή θεωρείται τόσο 
απαραίτητο όσο και λογικό μέτρο. Με τον 
τρόπο αυτό, ο αριθμός των νοσοκομείων, 
η γεωγραφική τους κατανομή, ο τρόπος 
οργάνωσής τους και οι εγκαταστάσεις 
που διαθέτουν καθώς και η φύση των 
ιατρικών υπηρεσιών που μπορούν να 
προσφέρουν αποτελούν όλα τα ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα προγραμματισμού και 
γενικού σχεδιασμού για να καλύπτονται 
διάφορες ανάγκες. Αφενός, ο εν λόγω 
προγραμματισμός προσανατολίζεται στην 
εξασφάλιση επαρκούς και διαρκούς 
πρόσβασης σε ένα ισόρροπο φάσμα 
νοσοκομειακής αγωγής υψηλής 
ποιότητας στο εν λόγω κράτος. Αφετέρου, 
με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται η 
επιθυμία για ορθολογική χρήση των 
πόρων επιτρέποντας την κοινωνική 
απόδοση των οικονομικών, τεχνικών και 
ανθρώπινων πόρων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η προηγούμενη έγκριση θα μπορούσε να εκλαμβάνεται από τους πολίτες ως περιορισμός του 
δικαίωματός τους στη διασυνοριακή κινητικότητα μολονότι στην πραγματικότητα συνιστά 
εγγύηση για τους πολίτες ακόμη και για εκείνους που δεν μετακινούνται.

Η πρόταση μπορεί να επηρεάζει τους όρους υπό τους οποίους παρέχεται η υγειονομική 
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περίθαλψη για την πλειονότητα των πολιτών που δεν αποφασίζουν να μετακινηθούν σε άλλο 
κράτος μέλος για τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης δεδομένου ότι μπορεί να παρεμβάλλεται 
στην οργάνωση και τον προγραμματισμό της υγειονομικής περίθαλψης του κράτους μέλους 
υποδοχής του μετακινούμενου ασθενούς.

Τροπολογία 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31 α) Δεδομένου ότι η ποικιλομορφία 
των ευρωπαϊκών συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης και των 
προτύπων χρηματοδότησης καθιστά 
φανερό ότι πολλά κράτη μέλη θα 
αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την 
ενσωμάτωση της οδηγίας στην δική τους 
έννομη τάξη, συνιστάται ευελιξία ως προς 
τους τρόπους εφαρμογής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη προσαρμογής και ευελιξίας κατά την διαδικασία της 
εφαρμογής.

Τροπολογία 155
Dorette Corbey

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Σε κάθε περίπτωση, αν ένα κράτος 
μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
κάλυψη των δαπανών νοσοκομειακής ή 
εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις 

(32) Σε περίπτωση προηγούμενης έγκρισης 
για την κάλυψη των δαπανών 
νοσοκομειακής ή εξειδικευμένης 
περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, τα έξοδα της εν λόγω 
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διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα 
της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε 
άλλο κράτος μέλος πρέπει επίσης να 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης έως το επίπεδο εξόδων που θα 
είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να 
υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της 
υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο 
ασθενής· Εντούτοις, όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να χορηγείται η 
έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται 
βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η 
έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική 
ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος 
και ο ενδιαφερόμενος έχει 
πραγματοποιήσει τη θεραπεία σε άλλο 
κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με 
την οποία οι ασθενείς που έλαβαν άρνηση 
έγκρισης η οποία αργότερα κηρύχθηκε 
αβάσιμη, έχουν το δικαίωμα πλήρους 
επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος,
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 
του κράτους μέλους όπου 
πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

περίθαλψης που παρέχεται σε άλλο κράτος 
μέλος πρέπει επίσης να επιστρέφονται από 
το κράτος μέλος ασφάλισης έως το επίπεδο 
εξόδων που θα είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή 
παρόμοια υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο κράτος μέλος ασφάλισης, 
χωρίς να υπερβαίνουν τα πραγματικά 
έξοδα της υγειονομικής περίθαλψης που 
έλαβε ο ασθενής. Εντούτοις, όταν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1408/71, 
πρέπει να χορηγείται η έγκριση και οι 
παροχές που προβλέπονται βάσει του εν 
λόγω κανονισμού. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
στην περίπτωση που η έγκριση χορηγείται 
ύστερα από διοικητική ή δικαστική 
επανεξέταση του αιτήματος και ο 
ενδιαφερόμενος έχει πραγματοποιήσει τη 
θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος. Στην 
περίπτωση αυτή τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται.
Τούτο συνάδει με τη νομολογία του 
Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία οι 
ασθενείς που έλαβαν άρνηση έγκρισης η 
οποία αργότερα κηρύχθηκε αβάσιμη, έχουν 
το δικαίωμα πλήρους επιστροφής των 
εξόδων για θεραπεία που παρασχέθηκε σε 
άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους 
μέλους όπου πραγματοποιήθηκε η 
θεραπεία.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Απορρέει από την εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 3.
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Τροπολογία 156
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αποφασίζουν ως προς τη μορφή αυτών των 
εθνικών σημείων επαφής και ως προς τον 
αριθμό τους. Τα εθνικά σημεία επαφής 
μπορούν επίσης να είναι ενσωματωμένα ή 
θεμελιωμένα σε δραστηριότητες των 
υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με την 
προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σαφώς ότι 
αποτελούν, ταυτόχρονα, εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη. Τα εθνικά σημεία επαφής 
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τις κύριες πλευρές της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
και για παροχή πρακτικής βοήθειας στους 
ασθενείς, αν χρειαστεί. Η Επιτροπή 
πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη 
για να διευκολυνθεί η συνεργασία όσον 
αφορά τα εθνικά σημεία επαφής για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, 
συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των 
σχετικών πληροφοριών σε κοινοτικό 
επίπεδο, για παράδειγμα μέσω της 
δικτυακής πύλης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την υγεία. Η ύπαρξη εθνικών 
σημείων επαφής δεν πρέπει να εμποδίζει 
τα κράτη μέλη να δημιουργούν άλλα 
συνδεδεμένα σημεία επαφής σε 
περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, που 
αντικατοπτρίζουν την ειδική οργάνωση του 
συστήματός τους υγειονομικής 
περίθαλψης.

(32) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
αποφασίζουν ως προς τη μορφή αυτών των 
εθνικών σημείων επαφής και ως προς τον 
αριθμό τους. Τα εθνικά σημεία επαφής 
μπορούν επίσης να είναι ενσωματωμένα ή 
θεμελιωμένα σε δραστηριότητες των 
υπαρχόντων κέντρων ενημέρωσης, με την 
προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται σαφώς ότι 
αποτελούν, ταυτόχρονα, εθνικά σημεία 
επαφής για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη. Τα εθνικά σημεία επαφής 
πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες 
εγκαταστάσεις για παροχή πληροφοριών 
σχετικά με τις κύριες πλευρές της 
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
και για παροχή πρακτικής βοήθειας στους 
ασθενείς, αν χρειαστεί. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να διασφαλίσουν τη συμμετοχή 
των οργανισμών που εκπροσωπούν τους 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας. Η 
ύπαρξη εθνικών σημείων επαφής δεν 
πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
δημιουργούν άλλα συνδεδεμένα σημεία 
επαφής σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, 
που αντικατοπτρίζουν την ειδική 
οργάνωση του συστήματός τους 
υγειονομικής περίθαλψης. Τα εθνικά 
σημεία επαφής θα πρέπει να είναι σε θέση 
να παρέχουν σχετικές πληροφορίες 
σχετικά με την διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη στους ασθενείς και να τους 
βοηθούν. Στα παραπάνω δεν 
περιλαμβάνεται η παροχή νομικών 
συμβουλών.

Or. en
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Τροπολογία 157
Maria Berger

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Σε κάθε περίπτωση, αν ένα κράτος 
μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
κάλυψη των δαπανών νοσοκομειακής ή 
εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα 
της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε 
άλλο κράτος μέλος πρέπει επίσης να 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης έως το επίπεδο εξόδων που θα 
είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή παρόμοια 
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να 
υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της 
υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο 
ασθενής. Εντούτοις, όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να χορηγείται η 
έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται 
βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η 
έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική 
ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος 
και ο ενδιαφερόμενος έχει 
πραγματοποιήσει τη θεραπεία σε άλλο 
κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με 
την οποία οι ασθενείς που έλαβαν άρνηση 
έγκρισης η οποία αργότερα κηρύχθηκε 
αβάσιμη, έχουν το δικαίωμα πλήρους 
επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 
του κράτους μέλους όπου 
πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

(32) Σε κάθε περίπτωση, αν ένα κράτος 
μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
κάλυψη των δαπανών νοσοκομειακής ή 
εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα 
της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε 
άλλο κράτος μέλος πρέπει επίσης να 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης. Εντούτοις, όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να χορηγείται η 
έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται 
βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η 
έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική 
ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος 
και ο ενδιαφερόμενος έχει 
πραγματοποιήσει τη θεραπεία σε άλλο 
κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη 
νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με 
την οποία οι ασθενείς που έλαβαν άρνηση 
έγκρισης η οποία αργότερα κηρύχθηκε 
αβάσιμη, έχουν το δικαίωμα πλήρους 
επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 
του κράτους μέλους όπου 
πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποτραπεί η διακύβευση των οικονομικών βάσεων των εθνικών συστημάτων 
υγείας των κρατών μελών που παρέχουν τη θεραπεία, πρέπει να υπολογίζονται τα πραγματικά 
έξοδα που προκύπτουν στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η θεραπεία.

Τροπολογία 158
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Recital 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Σε κάθε περίπτωση, αν ένα κράτος 
μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
κάλυψη των δαπανών νοσοκομειακής ή 
εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα 
της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε 
άλλο κράτος μέλος πρέπει επίσης να 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης έως το επίπεδο εξόδων που θα 
είχαν καλυφθεί αν η ίδια ή παρόμοια
υγειονομική περίθαλψη είχε παρασχεθεί 
στο κράτος μέλος ασφάλισης, χωρίς να 
υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα της 
υγειονομικής περίθαλψης που έλαβε ο 
ασθενής. Εντούτοις, όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να χορηγείται η 
έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται 
βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η 
έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική 
ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος 
και ο ενδιαφερόμενος έχει 
πραγματοποιήσει τη θεραπεία σε άλλο 
κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη 

(32) Σε κάθε περίπτωση, αν ένα κράτος 
μέλος αποφασίσει να καθιερώσει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
κάλυψη των δαπανών νοσοκομειακής ή 
εξειδικευμένης περίθαλψης που παρέχεται 
σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, τα έξοδα 
της εν λόγω περίθαλψης που παρέχεται σε 
άλλο κράτος μέλος πρέπει επίσης να 
επιστρέφονται από το κράτος μέλος 
ασφάλισης έως το επίπεδο εξόδων που θα 
είχαν καλυφθεί αν η εν λόγω υγειονομική 
περίθαλψη είχε παρασχεθεί στο κράτος 
μέλος ασφάλισης, χωρίς να υπερβαίνουν 
τα πραγματικά έξοδα της υγειονομικής 
περίθαλψης που έλαβε ο ασθενής. 
Εντούτοις, όταν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 22 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(EΚ) αριθ. 1408/71, πρέπει να χορηγείται η 
έγκριση και οι παροχές που προβλέπονται 
βάσει του εν λόγω κανονισμού. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η 
έγκριση χορηγείται ύστερα από διοικητική 
ή δικαστική επανεξέταση του αιτήματος 
και ο ενδιαφερόμενος έχει 
πραγματοποιήσει τη θεραπεία σε άλλο 
κράτος μέλος. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Τούτο συνάδει με τη 
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νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με 
την οποία οι ασθενείς που έλαβαν άρνηση 
έγκρισης η οποία αργότερα κηρύχθηκε 
αβάσιμη, έχουν το δικαίωμα πλήρους 
επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 
του κράτους μέλους όπου 
πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

νομολογία του Δικαστηρίου σύμφωνα με 
την οποία οι ασθενείς που έλαβαν άρνηση 
έγκρισης η οποία αργότερα κηρύχθηκε 
αβάσιμη, έχουν το δικαίωμα πλήρους 
επιστροφής των εξόδων για θεραπεία που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 
του κράτους μέλους όπου 
πραγματοποιήθηκε η θεραπεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση «ίδια ή παρόμοια» υγειονομική περίθαλψη  είναι ασαφής από νομική άποψη και 
θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι διαδικασίες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη πρέπει να παρέχουν στους 
ασθενείς εγγυήσεις ως προς την 
αμεροληψία, την αποφυγή διακρίσεων και 
τη διαφάνεια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εθνικές αρχές 
λαμβάνουν αποφάσεις έγκαιρα και με τη 
δέουσα προσοχή και σεβασμό των δύο 
αυτών γενικών αρχών καθώς και των 
ιδιαίτερων περιστάσεων που συντρέχουν 
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Tο ίδιο 
ισχύει και όσον αφορά την πραγματική 
επιστροφή των εξόδων της υγειονομικής 
περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος μετά την επιστροφή του 
ασθενούς. Είναι σκόπιμο οι ασθενείς να 
ενημερώνονται για την απόφαση σχετικά 
με τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη κατά κανόνα εντός δεκαπέντε 

(33) Οι διαδικασίες που ορίζουν τα κράτη
μέλη για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη πρέπει να παρέχουν στους 
ασθενείς εγγυήσεις ως προς την 
αμεροληψία, την αποφυγή διακρίσεων και 
τη διαφάνεια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εθνικές αρχές 
λαμβάνουν αποφάσεις έγκαιρα και με τη 
δέουσα προσοχή και σεβασμό των δύο 
αυτών γενικών αρχών καθώς και των 
ιδιαίτερων περιστάσεων που συντρέχουν 
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ενώ η 
προθεσμία συντομεύεται όταν η 
κατάσταση της υγείας του ασθενή και ο 
επείγον χαρακτήρας της σχετικής 
θεραπείας το αιτιολογούν. Tο ίδιο ισχύει 
και όσον αφορά την πραγματική 
επιστροφή των εξόδων της υγειονομικής 
περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος μετά την επιστροφή του 
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ημερολογιακών ημερών. Εν τούτοις, η 
περίοδος αυτή πρέπει να είναι μικρότερη 
όταν τούτο επιβάλλεται από τον επείγοντα 
χαρακτήρα της συγκεκριμένης θεραπείας.
Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω γενικοί 
κανόνες δεν πρέπει να θίγουν τις 
διαδικασίες αναγνώρισης και τους 
κανόνες για την παροχή υπηρεσιών που 
προβλέπονται από την οδηγία 2005/36/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων.

ασθενούς. Είναι σκόπιμο οι ασθενείς να 
ενημερώνονται για την απόφαση σχετικά 
με τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη κατά κανόνα εντός δεκαπέντε 
ημερολογιακών ημερών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην συνοχή του κειμένου και των διατάξεων αυτής της 
αιτιολογικής σκέψης. Η παραπομπή στην οδηγία 2005/36 καταργείται διότι επαναλαμβάνεται 
στις τροπολογίες στις αιτιολογικές σκέψεις 37 και 37α.

Τροπολογία 160
Colm Burke

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι διαδικασίες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη πρέπει να παρέχουν στους 
ασθενείς εγγυήσεις ως προς την 
αμεροληψία, την αποφυγή διακρίσεων και 
τη διαφάνεια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εθνικές αρχές 
λαμβάνουν αποφάσεις έγκαιρα και με τη 
δέουσα προσοχή και σεβασμό των δύο 
αυτών γενικών αρχών καθώς και των 
ιδιαίτερων περιστάσεων που συντρέχουν 
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το ίδιο 
ισχύει και όσον αφορά την πραγματική 
επιστροφή των εξόδων της υγειονομικής 
περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο 

(33) Οι διαδικασίες που ορίζουν τα κράτη 
μέλη για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη πρέπει να παρέχουν στους 
ασθενείς εγγυήσεις ως προς την 
αμεροληψία, την αποφυγή διακρίσεων και 
τη διαφάνεια, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι οι εθνικές αρχές 
λαμβάνουν αποφάσεις έγκαιρα και με τη 
δέουσα προσοχή και σεβασμό των δύο 
αυτών γενικών αρχών καθώς και των 
ιδιαίτερων περιστάσεων που συντρέχουν 
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Το ίδιο 
ισχύει και όσον αφορά την πραγματική 
επιστροφή των εξόδων της υγειονομικής 
περίθαλψης που παρασχέθηκε σε άλλο 
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κράτος μέλος μετά την επιστροφή του 
ασθενούς. Είναι σκόπιμο οι ασθενείς να 
ενημερώνονται για την απόφαση σχετικά 
με τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη κατά κανόνα εντός δεκαπέντε 
ημερολογιακών ημερών. Εν τούτοις, η 
περίοδος αυτή πρέπει να είναι μικρότερη 
όταν τούτο επιβάλλεται από τον επείγοντα 
χαρακτήρα της συγκεκριμένης θεραπείας. 
Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω γενικοί 
κανόνες δεν πρέπει να θίγουν τις 
διαδικασίες αναγνώρισης και τους κανόνες 
για την παροχή υπηρεσιών που 
προβλέπονται από την οδηγία 2005/36/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων.

κράτος μέλος μετά την επιστροφή του 
ασθενούς. Οι ασθενείς θα πρέπει να 
ενημερώνονται για την απόφαση σχετικά 
με τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη κατά κανόνα εντός δεκαπέντε 
ημερολογιακών ημερών. Εν τούτοις, η 
περίοδος αυτή πρέπει να είναι μικρότερη 
όταν τούτο επιβάλλεται από τον επείγοντα 
χαρακτήρα της συγκεκριμένης θεραπείας. 
Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω γενικοί 
κανόνες δεν πρέπει να θίγουν τις 
διαδικασίες αναγνώρισης και τους κανόνες 
για την παροχή υπηρεσιών που 
προβλέπονται από την οδηγία 2005/36/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, 
σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει μια μικρή αλλά σημαντική δημογραφική ομάδα που ζει ανάμεσα σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη.  Ως εκ τούτου, τα άτομα αυτά θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα για παροχή 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης όπως είναι  η φροντίδα κατά το στάδιο της αποθεραπείας, η 
φροντίδα κατ’ οίκον κ.ά., με μόνη προϋπόθεση ότι η ασφάλιση που έχουν στο κράτος μέλος 
ασφάλισης περιλαμβάνει τις ίδιες υπηρεσίες.

Τροπολογία 161
Edite Estrela

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Όταν ένας ασθενής λαμβάνει 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος διαφορετικό από το κράτος στο 
οποίο είναι ασφαλισμένος, είναι αναγκαίο 
ο ασθενής να γνωρίζει εκ των προτέρων 
τους ισχύοντες κανόνες. Το ίδιο επίπεδο 
σαφήνειας πρέπει να υπάρχει και στην 
περίπτωση κατά την οποία πάροχοι 

(35) Όταν ένας ασθενής λαμβάνει 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος διαφορετικό από το κράτος στο 
οποίο είναι ασφαλισμένος, είναι αναγκαίο 
ο ασθενής να γνωρίζει εκ των προτέρων 
τους ισχύοντες κανόνες. Το ίδιο επίπεδο 
σαφήνειας πρέπει να υπάρχει όταν η 
υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε 
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υγειονομικής περίθαλψης μεταβαίνουν 
προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό την παροχή των ιατρικών τους 
υπηρεσιών στο κράτος αυτό ή όταν η 
υγειονομική περίθαλψη παρέχεται σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, για την υγειονομική 
περίθαλψη εφαρμόζονται οι κανόνες που 
ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους 
στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές που 
ορίζονται στο άρθρο 5, δεδομένου ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 5 
της Συνθήκης, τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
των υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής 
περίθαλψης. Τούτο θα βοηθήσει τους 
ασθενείς να πραγματοποιούν συνειδητή 
επιλογή, ενώ θα αποφεύγονται οι 
εσφαλμένες εκτιμήσεις και οι 
παρανοήσεις. Θα δημιουργηθεί, επίσης, 
υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των 
ασθενών και των παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης. 

διασυνοριακό επίπεδο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, για την υγειονομική 
περίθαλψη εφαρμόζονται οι κανόνες που 
ορίζει η νομοθεσία του κράτους μέλους 
στο οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές που 
ορίζονται στο άρθρο 5, δεδομένου ότι, 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παράγραφος 5 
της Συνθήκης, τα κράτη μέλη είναι 
αρμόδια για την οργάνωση και την παροχή 
των υπηρεσιών υγείας και της ιατρικής 
περίθαλψης. Τούτο θα βοηθήσει τους 
ασθενείς να πραγματοποιούν συνειδητή 
επιλογή, ενώ θα αποφεύγονται οι 
εσφαλμένες εκτιμήσεις και οι 
παρανοήσεις. Θα δημιουργηθεί, επίσης, 
υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των 
ασθενών και των παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης.

Or. pt

Τροπολογία 162
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για 
τον καθορισμό εθνικών δικτύων με  
ελεύθερη πρόσβαση για ασθενείς από όλα 
τα κράτη μέλη, όπου θα δίδονται 
εγγυήσεις  για ένα ελάχιστο επίπεδο 
ποιότητας και ασφάλειας μέσω ενός 
μηχανισμού πιστοποίησης των μεθόδων 
θεραπείας. Η πιστοποίηση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται από καθορισμένους 
διεθνείς φορείς, όπου θα αξιολογούνται 
στοιχεία ποιότητας και ασφάλειας όπως 
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και τα κριτήρια βιωσιμότητας των 
δημοσίων και ιδιωτικών συστημάτων 
υγειονομικής περίθαλψης. Θα μπορούσε 
να συσταθεί μια ευρωπαϊκή επιτροπή 
εκπροσώπων από όλα τα κράτη μέλη και 
τις πιο σημαντικές ενώσεις των 
συνδέσμων των ασθενών, η οποία θα 
είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
παροχών που έχουν εγγυηθεί τα κράτη 
μέλη. 

Or. en

Αιτιολόγηση

A mechanism of independent certification of the processes and the networks accredited could 
be created with the participation of representatives from MS and the most relevant patients' 
associations. The certification and the accreditation of the treatment processes will assess the 
sustainability of public and private medical systems. In particular, in case the free circulation
turns into a run-up to the indiscriminate purchase of treatment and/or diagnosis solutions, the 
consequent cost could determine serious consequences such as the risk of collapse of public 
health systems and the progressive discrimination of patients affected by pathologies 
requiring expensive treatments as it happened, for example, with people affected by AIDS.

Τροπολογία 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να υπάρξει εκμετάλλευση του 
δυναμικού της εσωτερικής αγοράς για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων, των αποδεκτών και των 
νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη 
διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις 
μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή 

(37) Απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων, των αποδεκτών και των 
νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη 
διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις 
μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης 
ενδέχεται να αποτελεί αποτελεσματικό
τρόπο οργάνωσης της υγειονομικής 
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παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελεί 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο 
οργάνωσης των υπηρεσιών υγείας για 
τους τοπικούς πληθυσμούς, αλλά για την 
επίτευξη αυτής της διασυνοριακής 
παροχής σε αειφόρο βάση απαιτείται 
συνεργασία μεταξύ των συστημάτων 
υγείας των διαφόρων κρατών μελών. Η 
συνεργασία αυτή μπορεί να αφορά τον 
κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία 
αναγνώριση ή προσαρμογή των 
διαδικασιών ή των προτύπων, τη 
διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων 
εθνικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
πρακτικούς μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης 
ή πρακτική διευκόλυνση της 
διασυνοριακής παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας 
σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση. Η 
οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων ορίζει ότι η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών από επαγγελματίες της υγείας, 
σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει, δυνάμει 
ειδικών διατάξεων του κοινοτικού 
δικαίου, να περιορίζεται για 
οποιονδήποτε λόγο που συνδέεται με τα 
επαγγελματικά προσόντα. Η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται με επιφύλαξη των εν 
λόγω διατάξεων της οδηγίας 2005/36/EΚ.

περίθαλψης για τους τοπικούς 
πληθυσμούς, αλλά για την επίτευξη αυτής 
της διασυνοριακής παροχής σε αειφόρο 
βάση απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών 
μελών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 
αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία 
αναγνώριση ή προσαρμογή των 
διαδικασιών ή των προτύπων, τη 
διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων 
εθνικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
πρακτικούς μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σχέδιο οδηγίας θα πρέπει να καλύπτει μόνο τη διασυνοριακή συνεργασία και περιπτώσεις 
κινητικότητας ασθενών, π.χ. την υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό μεμονωμένων ασθενών 
που το επιλέγουν.
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Τροπολογία 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να υπάρξει εκμετάλλευση του 
δυναμικού της εσωτερικής αγοράς για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων, των αποδεκτών και των 
νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη 
διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις 
μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελεί 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης 
των υπηρεσιών υγείας για τους τοπικούς 
πληθυσμούς, αλλά για την επίτευξη αυτής 
της διασυνοριακής παροχής σε αειφόρο 
βάση απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών 
μελών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 
αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία 
αναγνώριση ή προσαρμογή των 
διαδικασιών ή των προτύπων, τη 
διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων 
εθνικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
πρακτικούς μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης 
ή πρακτική διευκόλυνση της 
διασυνοριακής παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας 
σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση. Η 
οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων ορίζει ότι η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών από επαγγελματίες της υγείας, 
σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει, δυνάμει 
ειδικών διατάξεων του κοινοτικού 

(37) Απαιτείται η συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων, των αποδεκτών και των 
νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη 
διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις 
μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελεί 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης 
των υπηρεσιών υγείας για τους τοπικούς 
πληθυσμούς, αλλά για την επίτευξη αυτής 
της διασυνοριακής παροχής σε αειφόρο 
βάση απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών 
μελών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 
αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία 
αναγνώριση ή προσαρμογή των 
διαδικασιών ή των προτύπων, τη 
διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων 
εθνικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
πρακτικούς μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης 
ή πρακτική διευκόλυνση της 
διασυνοριακής παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας 
σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση.



PE418.320v01-00 56/80 AM\763902EL.doc

EL

δικαίου, να περιορίζεται για 
οποιονδήποτε λόγο που συνδέεται με τα 
επαγγελματικά προσόντα. Πρέπει η 
παρούσα οδηγία να μην θίγει τις 
διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο βαθμό που η παρούσα οδηγία αφορά την περίθαλψη κάθε είδους, αποτελεί αυταπάτη να 
γίνεται λόγος για εσωτερική αγορά διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης.

Το τμήμα αυτό μετακινείται σε νέα αιτιολογική σκέψη 37α όπου διατυπώνεται με μεγαλύτερη 
ακρίβεια.

Τροπολογία 165
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να υπάρξει εκμετάλλευση του 
δυναμικού της εσωτερικής αγοράς για τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων, των αποδεκτών και των 
νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη 
διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις 
μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελεί 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης 
των υπηρεσιών υγείας για τους τοπικούς 
πληθυσμούς, αλλά για την επίτευξη αυτής 
της διασυνοριακής παροχής σε αειφόρο 
βάση απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών 
μελών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 
αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία 
αναγνώριση ή προσαρμογή των 

(37) Για τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη απαιτείται συνεργασία μεταξύ 
των παρόχων, των αποδεκτών και των 
νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη 
διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις 
μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελεί 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης 
των υπηρεσιών υγείας για τους τοπικούς 
πληθυσμούς, αλλά για την επίτευξη αυτής 
της διασυνοριακής παροχής σε αειφόρο 
βάση απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών 
μελών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 
αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία 
αναγνώριση ή προσαρμογή των 
διαδικασιών ή των προτύπων, τη 
διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων 
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διαδικασιών ή των προτύπων, τη 
διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων 
εθνικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
πρακτικούς μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης 
ή πρακτική διευκόλυνση της 
διασυνοριακής παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας 
σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση. Η 
οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων ορίζει ότι η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών από επαγγελματίες της υγείας, 
σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει, δυνάμει 
ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, 
να περιορίζεται για οποιονδήποτε λόγο που 
συνδέεται με τα επαγγελματικά προσόντα. 
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
επιφύλαξη των εν λόγω διατάξεων της 
οδηγίας 2005/36/EΚ.

εθνικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
πρακτικούς μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης 
ή πρακτική διευκόλυνση της 
διασυνοριακής παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας 
σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση. Η 
οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων ορίζει ότι η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών από επαγγελματίες της υγείας, 
σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει, δυνάμει 
ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, 
να περιορίζεται για οποιονδήποτε λόγο που 
συνδέεται με τα επαγγελματικά προσόντα. 
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
επιφύλαξη των εν λόγω διατάξεων της 
οδηγίας 2005/36/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παροχή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως σε παραμεθόριες περιοχές, δεν είναι 
υπόθεση της εσωτερικής αγοράς. Η συνεργασία για την υγειονομική περίθαλψη στις 
παραμεθόριες περιφέρειες διέπεται σήμερα από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ των 
κρατών μελών ή/ και τη συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπεριφερειών.  Τούτο έχει αποδειχθεί 
πολύ αποτελεσματικό και πρέπει να παραμείνει έτσι. Η συνεργασία αυτή δεν έχει καμία σχέση 
με τις αρχές της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 166
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να υπάρξει εκμετάλλευση του 
δυναμικού της εσωτερικής αγοράς για τη 

(37) Για να υπάρξει εκμετάλλευση του 
δυναμικού της εσωτερικής αγοράς για τη 
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διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων, των αποδεκτών και των 
νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη 
διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις 
μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελεί 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης 
των υπηρεσιών υγείας για τους τοπικούς 
πληθυσμούς, αλλά για την επίτευξη αυτής 
της διασυνοριακής παροχής σε αειφόρο 
βάση απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών 
μελών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 
αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία 
αναγνώριση ή προσαρμογή των 
διαδικασιών ή των προτύπων, τη 
διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων 
εθνικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
πρακτικούς μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης 
ή πρακτική διευκόλυνση της 
διασυνοριακής παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας 
σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση. Η 
οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων ορίζει ότι η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών από επαγγελματίες της υγείας, 
σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει, δυνάμει 
ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, 
να περιορίζεται για οποιονδήποτε λόγο που 
συνδέεται με τα επαγγελματικά προσόντα. 
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
επιφύλαξη των εν λόγω διατάξεων της 
οδηγίας 2005/36/EΚ.

διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων, των αποδεκτών και των 
νομοθετών των διαφόρων κρατών μελών 
σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο 
ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής, υψηλής 
ποιότητας και αποτελεσματική περίθαλψη 
διαμέσου των συνόρων. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για τη συνεργασία στις 
μεθοριακές περιοχές, όπου η διασυνοριακή 
παροχή υπηρεσιών ενδέχεται να αποτελεί 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο οργάνωσης 
των υπηρεσιών υγείας για τους τοπικούς 
πληθυσμούς, αλλά για την επίτευξη αυτής 
της διασυνοριακής παροχής σε αειφόρο 
βάση απαιτείται συνεργασία μεταξύ των 
συστημάτων υγείας των διαφόρων κρατών 
μελών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να 
αφορά τον κοινό σχεδιασμό, την αμοιβαία 
αναγνώριση ή προσαρμογή των 
διαδικασιών ή των προτύπων, τη 
διαλειτουργικότητα των αντίστοιχων 
εθνικών συστημάτων τεχνολογίας 
πληροφόρησης και επικοινωνίας, 
πρακτικούς μηχανισμούς για να 
εξασφαλίζεται η συνέχεια της περίθαλψης 
ή πρακτική διευκόλυνση της 
διασυνοριακής παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης από επαγγελματίες της υγείας 
σε προσωρινή ή περιστασιακή βάση. Θα 
πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε 
εργαλεία όπως η ευρωπαϊκή ταυτότητα 
επαγγελματιών του κλάδου της υγείας, η 
οποία διευκολύνει τη διασυνοριακή 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης από 
επαγγελματίες του κλάδου της υγείας,  
ιδίως όπου  η λειτουργία αυτών των 
εργαλείων συμβάλλει στη διασφάλιση της 
παροχής υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς 
που μετακινούνται από τη μία χώρα στην 
άλλη. Η οδηγία 2005/36/EΚ σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων ορίζει ότι η ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών προσωρινού ή περιστασιακού 
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των 
υπηρεσιών από επαγγελματίες της υγείας, 
σε άλλο κράτος μέλος δεν πρέπει, δυνάμει 
ειδικών διατάξεων του κοινοτικού δικαίου, 
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να περιορίζεται για οποιονδήποτε λόγο που 
συνδέεται με τα επαγγελματικά προσόντα. 
Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με 
επιφύλαξη των εν λόγω διατάξεων της 
οδηγίας 2005/36/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα κράτη μέλη βρίσκονται στο στάδιο προετοιμασίας επαγγελματικών καρτών σε εθνικό 
επίπεδο, οι οποίες θα εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Οι κάρτες αυτές παρέχουν πληροφορίες 
για τον επαγγελματία του κλάδου της  υγείας, είναι ωστόσο σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε 
να διευκολύνουν την παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ή η 
πρόσβαση στα ιατρικά μητρώα είναι ορισμένες από τις χρήσεις που θα μπορούσε να έχει η 
κάρτα επαγγελματιών υγείας. Η αναφορά τέτοιων εργαλείων στην οδηγία θα μπορούσε να 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χαράξουν πολιτική προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τροπολογία 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Η οδηγία 2005/36/ΕΚ ορίζει ότι η 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών με 
προσωρινό ή περιστασιακό χαρακτήρα, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
που παρέχονται από επαγγελματίες της 
υγείας, σε ένα άλλο κράτος μέλος δεν 
είναι δυνατόν, με την επιφύλαξη των 
ειδικών διατάξεων του κοινοτικού 
δικαίου, να περιοριστεί για λόγους 
σχετικούς με επαγγελματικά προσόντα.
Πρέπει η παρούσα οδηγία να μην θίγει τις 
διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
Ωστόσο, η οδηγία 2005/36/ΕΚ λαμβάνει 
πολύ ατελώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες 
των προσόντων στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης, εις βάρος της 
ασφάλειας των ασθενών. Κατά συνέπεια, 
θα πρέπει να εφαρμοστούν κατάλληλοι 
μηχανισμοί αναγνώρισης των προσόντων 
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είτε στο πλαίσιο μιας αναδιατύπωσης της 
οδηγίας 2005/36/ΕΚ, είτε σε ένα ειδικό 
νομοθετικό όργανο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εάν αυτή η οδηγία δεν αμφισβητεί τις αρχές της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, πρέπει να υπογραμμιστεί 
ότι οι διατάξεις της τελευταίας είναι ανεπαρκείς όσον αφορά την ιδιαιτερότητα των προσόντων 
και της κατάρτισης των επαγγελματιών της υγείας και μπορεί να δημιουργήσει έναν κίνδυνο για 
τους ασθενείς.

Τροπολογία 168
Urszula Krupa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο 
εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή 
η ιατρική τους αναγνώριση και η χρήση 
τους στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η 
εξάλειψη των κανονιστικών και 
διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση 
αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ανάγκης για τη δέουσα έγκριση από τον 
θεράποντα ιατρό του ασθενούς ή από το 
φαρμακοποιό σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση, εφόσον τούτο επιβάλλεται για 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
είναι αναγκαίο και αναλογικό προς το 
στόχο αυτόν. Η εν λόγω ιατρική 
αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο 
εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, θα πρέπει να λαμβάνουν ιατρική 
αναγνώριση και να χρησιμοποιούνται στο 
κράτος μέλος του ασθενούς, υπό την 
προϋπόθεση ότι συμφωνούν με τους 
κανόνες φαρμακοεπαγρύπνησης αυτού 
του κράτους μέλους και την ανάγκη για 
τη δέουσα έγκριση από τον θεράποντα 
ιατρό του ασθενούς ή από το φαρμακοποιό 
σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση, εφόσον 
τούτο επιβάλλεται για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και είναι αναγκαίο και 
αναλογικό προς το στόχο αυτόν Η εν λόγω 
ιατρική αναγνώριση πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
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με την επιφύλαξη της απόφασης του 
κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη 
συμπερίληψη των συγκεκριμένων 
φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στο οποίο υπάγεται ο ασθενής. Η 
εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης θα
διευκολυνθεί με τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
των ασθενών και να αποφεύγεται η 
λανθασμένη χρήση ή η σύγχυση των 
φαρμάκων.

απόφασης του κράτους μέλους ασφάλισης 
όσον αφορά τη συμπερίληψη των 
συγκεκριμένων φαρμάκων στις παροχές 
που καλύπτονται από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγεται 
ο ασθενής. Η εφαρμογή της παραπάνω 
διαδικασίας θα διευκολυνθεί με τη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων για να 
διαφυλάσσεται η ασφάλεια των ασθενών 
και να αποφεύγεται η λανθασμένη χρήση ή 
η σύγχυση των φαρμάκων.

Or. pl

Τροπολογία 169
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο 
εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η 
ιατρική τους αναγνώριση και η χρήση 
τους στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η 
εξάλειψη των κανονιστικών και 
διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση 
αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ανάγκης για τη δέουσα έγκριση από τον 
θεράποντα ιατρό του ασθενούς ή από το 
φαρμακοποιό σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση, εφόσον τούτο επιβάλλεται για 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
είναι αναγκαίο και αναλογικό προς το 
στόχο αυτόν. Η εν λόγω ιατρική 

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο 
εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η 
αναγνώρισή τους από τα φαρμακεία και η 
χρήση τους στο κράτος μέλος του 
ασθενούς. Η εξάλειψη των κανονιστικών 
και διοικητικών εμποδίων για την 
αναγνώριση αυτή εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της ανάγκης για τη δέουσα 
έγκριση από τον θεράποντα ιατρό του 
ασθενούς ή από το φαρμακοποιό σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση, εφόσον τούτο 
επιβάλλεται για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και είναι αναγκαίο και 
αναλογικό προς το στόχο αυτόν. Η εν λόγω 
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αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της απόφασης του 
κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη 
συμπερίληψη των συγκεκριμένων 
φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στο οποίο υπάγεται ο ασθενής. Η 
εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης θα 
διευκολυνθεί με τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
των ασθενών και να αποφεύγεται η 
λανθασμένη χρήση ή η σύγχυση των 
φαρμάκων.

αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της απόφασης του 
κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη 
συμπερίληψη των συγκεκριμένων 
φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στο οποίο υπάγεται ο ασθενής και με την 
επιφύλαξη της ισχύος των εθνικών 
διατάξεων διαμόρφωσης της τιμής  και 
πληρωμών. Η εφαρμογή της αρχής της 
αναγνώρισης θα διευκολυνθεί με τη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων για να 
διαφυλάσσεται η ασφάλεια των ασθενών 
και να αποφεύγεται η λανθασμένη χρήση ή 
η σύγχυση των φαρμάκων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην αναγνώριση των συνταγών δεν πρόκειται για ιατρική αναγνώριση, αλλά για αναγνώριση 
κατά την πώληση από τον φαρμακοποιό.

Τροπολογία 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο 
εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η 
ιατρική τους αναγνώριση και η χρήση τους 
στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η 
εξάλειψη των κανονιστικών και 

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο 
εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η 
ιατρική τους αναγνώριση και η χρήση τους 
στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η 
εξάλειψη των κανονιστικών και 
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διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση 
αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ανάγκης για τη δέουσα έγκριση από τον 
θεράποντα ιατρό του ασθενούς ή από το 
φαρμακοποιό σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση, εφόσον τούτο επιβάλλεται για 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
είναι αναγκαίο και αναλογικό προς το 
στόχο αυτόν. Η εν λόγω ιατρική 
αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της απόφασης του 
κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη 
συμπερίληψη των συγκεκριμένων 
φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στο οποίο υπάγεται ο ασθενής. Η 
εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης θα 
διευκολυνθεί με τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
των ασθενών και να αποφεύγεται η 
λανθασμένη χρήση ή η σύγχυση των 
φαρμάκων.

διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση 
αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ανάγκης για τη δέουσα έγκριση από τον 
θεράποντα ιατρό του ασθενούς ή από το 
φαρμακοποιό σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση, εφόσον τούτο επιβάλλεται για 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
είναι αναγκαίο και αναλογικό προς το 
στόχο αυτόν. Η εν λόγω ιατρική 
αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της απόφασης του 
κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη 
συμπερίληψη των συγκεκριμένων 
φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στο οποίο υπάγεται ο ασθενής. Η 
εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης θα 
διευκολυνθεί με τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
των ασθενών και να αποφεύγεται η 
λανθασμένη χρήση ή η σύγχυση των 
φαρμάκων. Όταν εκδίδεται συνταγή στο 
κράτος μέλος θεραπείας για φάρμακα που 
συνήθως δεν διατίθενται με συνταγή στο 
κράτος μέλος ασφάλισης, εναπόκειται 
στο δεύτερο να αποφασίσει εάν θα τα 
εγκρίνει κατ΄ εξαίρεση ή εάν θα 
χορηγήσει εναλλακτικό φάρμακο βάσει 
επιστημονικών στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίδεται εγγύηση στους ασθενείς ότι θα τους παρασχεθεί  η κατάλληλη θεραπεία, 
βάσει επιστημονικών στοιχείων.

Τροπολογία 171
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο (39) Όταν τα φάρμακα έχουν εγκριθεί στο 
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εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η 
ιατρική τους αναγνώριση και η χρήση τους 
στο κράτος μέλος του ασθενούς. Η 
εξάλειψη των κανονιστικών και 
διοικητικών εμποδίων για την αναγνώριση 
αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
ανάγκης για τη δέουσα έγκριση από τον 
θεράποντα ιατρό του ασθενούς ή από το 
φαρμακοποιό σε κάθε μεμονωμένη 
περίπτωση, εφόσον τούτο επιβάλλεται για 
την προστασία της ανθρώπινης υγείας και 
είναι αναγκαίο και αναλογικό προς το 
στόχο αυτόν. Η εν λόγω ιατρική 
αναγνώριση πρέπει επίσης να εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη της απόφασης του 
κράτους μέλους ασφάλισης όσον αφορά τη 
συμπερίληψη των συγκεκριμένων 
φαρμάκων στις παροχές που καλύπτονται 
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
στο οποίο υπάγεται ο ασθενής. Η 
εφαρμογή της αρχής της αναγνώρισης θα 
διευκολυνθεί με τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων για να διαφυλάσσεται η ασφάλεια 
των ασθενών και να αποφεύγεται η 
λανθασμένη χρήση ή η σύγχυση των 
φαρμάκων.

εσωτερικό του κράτους μέλους του 
ασθενούς σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση και έχουν 
συνταγογραφηθεί σε άλλο κράτος μέλος 
για συγκεκριμένο κατονομαζόμενο 
ασθενή, πρέπει να είναι καταρχήν δυνατή η 
ιατρική τους αναγνώριση και η χρήση τους 
στα φαρμακεία στο κράτος μέλος του 
ασθενούς. Η εξάλειψη των κανονιστικών 
και διοικητικών εμποδίων για την 
αναγνώριση αυτή εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη της ανάγκης για τη δέουσα 
έγκριση από τον θεράποντα ιατρό του 
ασθενούς ή από το φαρμακοποιό σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση, εφόσον τούτο 
επιβάλλεται για την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και είναι αναγκαίο και 
αναλογικό προς το στόχο αυτόν. Η εν λόγω 
ιατρική αναγνώριση πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 
απόφασης του κράτους μέλους ασφάλισης 
όσον αφορά τη συμπερίληψη των 
συγκεκριμένων φαρμάκων στις παροχές 
που καλύπτονται από το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης στο οποίο υπάγεται 
ο ασθενής. Η εφαρμογή της αρχής της 
αναγνώρισης θα διευκολυνθεί με τη λήψη 
των αναγκαίων μέτρων για να 
διαφυλάσσεται η ασφάλεια των ασθενών 
και να αποφεύγεται η λανθασμένη χρήση ή 
η σύγχυση των φαρμάκων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αιτιολόγηση είναι αυτονόητη
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Τροπολογία 172
Nicolae Vlad Popa

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Η απόφαση να δοθεί κατ’ εξαίρεση 
άδεια για φάρμακα που δεν διατίθενται 
κανονικά στο κράτος μέλος ασφάλισης θα 
πρέπει να λαμβάνεται από ιατρική 
επιτροπή που θα εκτιμά εάν η ζωή ενός 
ασθενή βρίσκεται σε κίνδυνο, εάν η 
ποιότητα ζωής του έχει επιδεινωθεί ή εάν 
θα μπορούσε να χορηγηθεί εναλλακτικό 
φάρμακο το οποίο να θεωρείται 
παρόμοιο.

Or. en

Τροπολογία 173
Jules Maaten

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να εκπονήσει μελέτη σκοπιμότητας με 
βάση  κοινό πανευρωπαϊκό σύστημα 
συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας 
της υγειονομικής περίθαλψης.

Or. en
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Τροπολογία 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς 
πρέπει να παρέχουν υγειονομική 
περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς που 
πάσχουν από ασθένειες για τις οποίες 
απαιτείται ειδική συγκέντρωση πόρων ή 
ειδικών γνώσεων, ώστε να παρέχεται 
περίθαλψη μη δαπανηρή, υψηλής 
ποιότητας και με καλή σχέση κόστους-
οφέλους, ενώ θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν και ως εστιακά σημεία για 
ιατρική επιμόρφωση και έρευνα, διάδοση 
και αξιολόγηση των πληροφοριών. Ο 
μηχανισμός αναγνώρισης και ανάπτυξης 
των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
πρέπει να δημιουργηθεί με στόχο την 
οργάνωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της 
ίσης πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας 
κοινές ειδικές γνώσεις σε ένα 
συγκεκριμένο ιατρικό τομέα για όλους 
τους ασθενείς και για τους επαγγελματίες 
της υγείας.

(40) Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
ίδρυση ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς 
των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης 
ως προαιρετικές ομάδες με στόχο την 
ανταλλαγή επιστημονικής πείρας 
προκειμένου να βελτιωθούν οι 
δυνατότητες υγειονομικής περίθαλψης 
των ασθενών με σπανιότερες ασθένειες, 
βάσει της μεθόδου του ανοιχτού 
συντονισμού. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία του άρθρου 15 της ίδιας συντάκτριας.

Τροπολογία 175
Colm Burke, Avril Doyle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς 
πρέπει να παρέχουν υγειονομική 

(40) Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς 
πρέπει να παρέχουν υγειονομική 
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περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς που 
πάσχουν από ασθένειες για τις οποίες 
απαιτείται ειδική συγκέντρωση πόρων ή 
ειδικών γνώσεων, ώστε να παρέχεται 
περίθαλψη μη δαπανηρή, υψηλής 
ποιότητας και με καλή σχέση κόστους-
οφέλους, ενώ θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν και ως εστιακά σημεία για 
ιατρική επιμόρφωση και έρευνα, διάδοση 
και αξιολόγηση των πληροφοριών. Ο 
μηχανισμός αναγνώρισης και ανάπτυξης 
των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς πρέπει 
να δημιουργηθεί με στόχο την οργάνωση, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της ίσης 
πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας κοινές 
ειδικές γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο 
ιατρικό τομέα για όλους τους ασθενείς και 
για τους επαγγελματίες της υγείας. 

περίθαλψη σε όλους τους ασθενείς που 
πάσχουν από ασθένειες για τις οποίες 
απαιτείται ειδική συγκέντρωση πόρων ή 
ειδικών γνώσεων, ώστε να παρέχεται 
περίθαλψη μη δαπανηρή, υψηλής 
ποιότητας και με καλή σχέση κόστους-
οφέλους, ενώ θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν και ως εστιακά σημεία για 
ιατρική επιμόρφωση και έρευνα, διάδοση 
και αξιολόγηση των πληροφοριών. Ο 
μηχανισμός αναγνώρισης και ανάπτυξης 
των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς πρέπει 
να δημιουργηθεί με στόχο την οργάνωση, 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της ίσης 
πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας κοινές 
ειδικές γνώσεις σε ένα συγκεκριμένο 
ιατρικό τομέα για όλους τους ασθενείς και 
για τους επαγγελματίες της υγείας.  Θα 
μπορούσαν να επιτευχθούν σημαντικές 
συνέργειες με το συνδυασμό του θεσμικού 
πλαισίου για τα δίκτυα αναφοράς με τα 
κεντρικά σημεία επαφής στα κράτη μέλη 
σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 34.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν συνδυαστούν οι υποδομές συντονισμού των διασυνοριακών σημείων επαφής και  των 
δικτύων αναφοράς σε ένα μόνο θεσμό σε κάθε κράτος μέλος το κέρδος που θα αποκομίσουν οι 
ασθενείς θα είναι διπλό.

Τροπολογία 176
Peter Liese

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41a) Η διαλειτουργικότητα των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών υγείας (e-
health) θα πρέπει να επιτευχθεί με 
σεβασμό των εθνικών ρυθμίσεων για την 
προστασία των ασθενών, 
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συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
ρυθμίσεων για την αποστολή φαρμάκων 
από διαδικτυακά φαρμακεία, και ιδίως 
των εθνικών απαγορεύσεων της 
αποστολής συνταγογραφουμένων 
φαρμάκων σύμφωνα με τη νομολογία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου  και το άρθρο 
14 της οδηγίας 97/7/ΕΚ για την 
προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ 
αποστάσεως συμβάσεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (απόφαση της 11ης Δεκεμβρίου 2003, 
C-322/01 Ένωση Φαρμακοποιών Γερμανίας) και με το άρθρο 14 της οδηγίας 97/7/ΕΚ για τις 
εξ αποστάσεως συμβάσεις θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η οδηγία αυτή δεν επηρεάζει το 
επιτρεπτό των απαγορεύσεων παραγγελίας μέσω ταχυδρομείου φαρμάκων αποκλειστικά 
συνταγογραφούμενων λόγω των συνδεόμενων με αυτήν κινδύνων για τη δημόσια υγεία.

Τροπολογία 177
Stefano Zappalà

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Η διαλειτουργικότητα των λύσεων  
ηλεκτρονικής υγείας θα πρέπει να 
επιτευχθεί με παράλληλο σεβασμό τόσο 
των εθνικών ρυθμίσεων σχετικά με την 
παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, οι 
οποίες στοχεύουν στην προστασία του 
ασθενή, όσο και της νομοθεσίας σχετικά 
με τα διαδικτυακά φαρμακεία, ιδίως όσον 
αφορά τις εθνικές απαγορεύσεις 
παραγγελίας συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων μέσω ταχυδρομείου σύμφωνα 
με τη νομολογία του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου και την οδηγία 97/7/ΕΚ 
σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών όσον αφορά τις συμβάσεις 
εξ αποστάσεως.
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Or. en

Αιτιολόγηση

The proposed Directive promotes the use of e-health in a cross border context. This is
of course an important factor that may facilitate cross border care. In order to ensure
absolute clarity, this proposal should not give rise to doubts about the legality of rules
on internet pharmacy at Member State level .The European Court of Justice has
already ruled on national legislation restricting internet pharmacy. In the Doc Morris
case ( C-322/01) the ECJ stated that regulation restricting the internet selling of
prescription medicines was consistent with the Treaty. We believe the proposal should
reflect those ideas and provide an accurate perspective of the case law.

Τροπολογία 178
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41α) Οι διαλειτουργικές λύσεις ηλ-υγείας 
θα πρέπει να υλοποιηθούν στα πλαίσια 
της τήρησης των εθνικών κανόνων για 
τις υπηρεσίες της υγείας που εγκρίθηκαν 
προκειμένου να προστατευθεί ο ασθενής, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
νομοθεσίας για το διαδικτυακό 
φαρμακείο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας ευνοεί τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας σε διασυνοριακό πλαίσιο.  
Η ηλ-υγεία μπορεί να διευκολύνει τη διασυνοριακή περίθαλψη. Αυτή η πρόταση οδηγίας δεν θα 
έπρεπε να δημιουργήσει αμφιβολίες για τη νομιμότητα των εθνικών διατάξεων σχετικά με την 
πώληση φαρμάκων στο Διαδίκτυο.  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη αποφανθεί για τους 
εθνικούς περιορισμούς σε θέματα πωλήσεων φαρμάκων από το Διαδίκτυο.  Στην υπόθεση 
DocMorris (C-322/01) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δήλωσε ότι οι εθνικές διατάξεις που 
περιορίζουν την πώληση των φαρμάκων που χορηγούνται με συνταγή από το Διαδίκτυο είναι 
σύμφωνες με τις διατάξεις της Συνθήκης.  Η πρόταση οδηγίας πρέπει να αντικατοπτρίζει αυτήν 
την νομολογία.
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Τροπολογία 179
Françoise Grossetête

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η διαρκής πρόοδος της ιατρικής 
επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας 
παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και 
προκλήσεις για τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών. Η συνεργασία για την 
αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας 
μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω 
οικονομιών κλίμακας και της αποφυγής 
της επικάλυψης, και να παρέχει μια 
καλύτερη βάση αποδεικτικών στοιχείων 
για τη βέλτιστη χρήση των νέων 
τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται 
υψηλής ποιότητας, ασφαλής και 
αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη.
Αυτό θα συμβάλει και στην εσωτερική 
αγορά με τη μεγιστοποίηση της 
ταχύτητας και της κλίμακας της 
διάδοσης των καινοτομιών της ιατρικής 
επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας.
Για τη συνεργασία αυτή απαιτούνται 
βιώσιμες δομές στις οποίες θα 
συμμετέχουν όλες οι σχετικές αρχές όλων 
των κρατών μελών, με βάση τα 
υπάρχοντα πιλοτικά έργα.

(43) Η διαρκής πρόοδος της ιατρικής 
επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας 
παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και 
προκλήσεις για τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών. Ωστόσο η αξιολόγηση των 
νέων τεχνολογιών υγείας καθώς και 
ενδεχόμενος περιορισμός της πρόσβασης 
στις νέες τεχνολογίες λόγω ορισμένων 
αποφάσεων διοικητικών οργανισμών 
θέτουν ορισμένο αριθμό θεμελιωδών 
κοινωνικών ερωτημάτων, που απαιτούν 
τη συμβολή ευρείας ομάδας ενεχομένων 
φορέων καθώς και την εφαρμογή ενός 
μοντέλου βιώσιμης διακυβέρνησης. Κατά 
συνέπεια κάθε συνεργασία θα πρέπει να 
περιλαμβάνει όχι μόνο τις αρμόδιες αρχές 
όλων των κρατών μελών, αλλά επίσης 
όλους τους ενεχόμενους φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματιών της υγείας, των 
εκπροσώπων των ασθενών και της 
βιομηχανίας. Επιπλέον, η συνεργασία 
αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε βιώσιμες 
αρχές χρηστής διακυβέρνησης όπως η 
διαφάνεια, ο ανοικτός χαρακτήρας, η 
αντικειμενικότητα και η αμεροληψία των 
διαδικασιών. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι μόνον οι οργανισμοί 
αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας που 
ασπάζονται αυτές τις αρχές μπορούν να 
συμμετάσχουν σε αυτό το δίκτυο.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οργανισμών αξιολόγησης των τεχνολογιών της υγείας 
προϋποθέτει και απαιτεί την εφαρμογή αρχών ορθής πρακτικής (όπως η χρηστή διαχείριση, η 
διαφάνεια και η συμμετοχή των ενεχομένων φορέων) στις αξιολογήσεις που πραγματοποιούνται 
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από τα κράτη μέλη.  Οι αξιολογήσεις των τεχνολογιών της υγείας πρέπει κατά συνέπεια να 
πληρούν τα κριτήρια του ανοιχτού χαρακτήρα και της αντικειμενικότητας και πρέπει να 
βασίζονται στο διάλογο και την εμπλοκή των ενεχομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 
ασθενών και των βιομηχάνων.

Τροπολογία 180
Richard Seeber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η διαρκής πρόοδος της ιατρικής 
επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας 
παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και 
προκλήσεις για τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών. Η συνεργασία για την 
αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας 
μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω 
οικονομιών κλίμακας και της αποφυγής 
της επικάλυψης, και να παρέχει μια 
καλύτερη βάση αποδεικτικών στοιχείων 
για τη βέλτιστη χρήση των νέων 
τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται 
υψηλής ποιότητας, ασφαλής και 
αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. 
Αυτό θα συμβάλει και στην εσωτερική 
αγορά με τη μεγιστοποίηση της ταχύτητας 
και της κλίμακας της διάδοσης των 
καινοτομιών της ιατρικής επιστήμης και 
των τεχνολογιών υγείας. Για τη 
συνεργασία αυτή απαιτούνται βιώσιμες 
δομές στις οποίες θα συμμετέχουν όλες οι 
σχετικές αρχές όλων των κρατών μελών, 
με βάση τα υπάρχοντα πιλοτικά έργα.

(43) Η διαρκής πρόοδος της ιατρικής 
επιστήμης και των τεχνολογιών υγείας 
παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά και 
προκλήσεις για τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών. Η συνεργασία για την 
αξιολόγηση των νέων τεχνολογιών υγείας 
μπορεί να στηρίξει τα κράτη μέλη μέσω 
οικονομιών κλίμακας και της αποφυγής 
της επικάλυψης, και να παρέχει μια 
καλύτερη βάση αποδεικτικών στοιχείων 
για τη βέλτιστη χρήση των νέων 
τεχνολογιών ώστε να εξασφαλίζεται 
υψηλής ποιότητας, ασφαλής και 
αποτελεσματική υγειονομική περίθαλψη. 
Αυτό μπορεί να συμβάλει και στην 
εσωτερική αγορά με τη μεγιστοποίηση της 
ταχύτητας και της κλίμακας της διάδοσης 
των καινοτομιών της ιατρικής επιστήμης 
και των τεχνολογιών υγείας. Για τη 
συνεργασία αυτή απαιτούνται βιώσιμες 
δομές στις οποίες θα συμμετέχουν όλα τα 
σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματιών υγείας, των εκπροσώπων 
των ασθενών, των ερευνητών και 
παραγωγών όπως και οι αρχές όλων των 
κρατών μελών, με βάση τα υπάρχοντα 
πιλοτικά έργα. Εκτός αυτού, η συνεργασία 
αυτή πρέπει να βασίζεται σε ορθές και 
ευέλικτες ως προς τις ανάγκες, 
προτιμήσεις και προσδοκίες των ασθενών 
αρχές χρηστής διαχείρισης, όπως είναι η 
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διαφάνεια, ο ανοιχτός χαρακτήρας, ο 
καθολικός χαρακτήρας, η  
αντικειμενικότητα και η ευθυδικία όσον 
αφορά τις διαδικασίες.  Η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίσει ότι μόνον οι 
οργανισμοί αξιολόγησης των τεχνολογιών 
υγείας που ασπάζονται αυτές τις αρχές 
μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το 
δίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα συστήματα υγείας και η διαδικασία της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας (HTA) θα 
πρέπει να είναι ανοιχτά και να έχουν καθολικό χαρακτήρα.   Οι απόψεις, εμπειρίες και οι 
ειδικές γνώσεις των ασθενών θα πρέπει να ενσωματωθεί στην διαδικασία αξιολόγησης 
προκειμένου να γίνεται καλύτερη αξιολόγηση του οφέλους, του κόστους και των κινδύνων.  Σε 
αυτό θα είναι καλό να συμμετέχουν τόσο οι θεράποντες ιατροί,  όσο και επαγγελματίες υγείας, 
ερευνητές και η βιομηχανία.  Τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να εκπροσωπούνται στη φάση 
της λήψης αποφάσεων της αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας. Η παρούσα τροπολογία συνδέεται 
με την τροπολογία του άρθρου 17.

Τροπολογία 181
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο 
θεραπειών, εκτός από εκείνες που 
περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, που θα 
υπόκεινται στο ίδιο σύστημα με τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη· συνοδευτικά 
μέτρα για να εξαιρούνται ειδικές 
κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών 
από την αναγνώριση των συνταγών που 
εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, όπως 
προβλέπει η παρούσα οδηγία· κατάλογο 
των ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 

διαγράφεται
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ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη 
διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα 
αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/EΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία των άρθρων 8 και 15 της ίδιας συντάκτριας.

Τροπολογία 182
Linda McAvan

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο 
θεραπειών, εκτός από εκείνες που 
περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, που θα 
υπόκεινται στο ίδιο σύστημα με τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη· συνοδευτικά
μέτρα για να εξαιρούνται ειδικές 
κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών 
από την αναγνώριση των συνταγών που 
εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, όπως 
προβλέπει η παρούσα οδηγία· κατάλογο 
των ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη 
διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα 

διαγράφεται
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αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με διάφορες άλλες τροπολογίες άρθρων της οδηγίας που 
υποβλήθηκαν από την ίδια συντάκτρια. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να απαριθμούν 
τις θεραπευτικές αγωγές που καλύπτονται από τον ορισμό της νοσοκομειακής περίθαλψης. Οι 
διαφορές στα δικαιώματα και τις κλινικές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών συνεπάγονται 
ότι, στην ουσία, η ύπαρξη ενιαίου καταλόγου των θεραπειών για τις οποίες ενδέχεται να 
απαιτηθεί προηγούμενη έγκριση μόνο σύγχυση θα προκαλούσε στους ασθενείς. Για τα 
υπόλοιπα μέτρα που αναφέρονται, αρμόζει περισσότερο να εγκριθούν μη δεσμευτικές 
κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να 
εγκρίνει τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο 
θεραπειών, εκτός από εκείνες που 
περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, που θα 
υπόκεινται στο ίδιο σύστημα με τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη· συνοδευτικά 
μέτρα για να εξαιρούνται ειδικές 
κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών 
από την αναγνώριση των συνταγών που 
εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, όπως 
προβλέπει η παρούσα οδηγία· κατάλογο 
των ειδικών κριτηρίων και 

(45) Συγκεκριμένα, ανατίθεται στις 
αρμόδιες αρχές των κρατών μελών η 
έγκριση των ακόλουθων μέτρων: 
κατάλογο θεραπειών, εκτός από εκείνες 
που περιλαμβάνουν διανυκτέρευση, που θα 
υπόκεινται στο ίδιο σύστημα με τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη· συνοδευτικά 
μέτρα για να εξαιρούνται ειδικές 
κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών 
από την αναγνώριση των συνταγών που 
εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, όπως 
προβλέπει η παρούσα οδηγία.
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προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη 
διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα 
αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5α της απόφασης 
1999/468/EΚ.

Or. en

Τροπολογία 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει 
τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, 
εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν 
διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο 
ίδιο σύστημα με τη νοσοκομειακή 
περίθαλψη· συνοδευτικά μέτρα για να 
εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες φαρμάκων 
ή ιατρικών ουσιών από την αναγνώριση 
των συνταγών που εκδίδονται σε άλλο 
κράτος μέλος, όπως προβλέπει η παρούσα 
οδηγία· κατάλογο των ειδικών κριτηρίων 
και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν 
τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη 
διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα αυτά 
έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να ορίσει 
για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας
τα ακόλουθα μέτρα: συνοδευτικά μέτρα 
για να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες 
φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών από την 
αναγνώριση των συνταγών που εκδίδονται 
σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπει η 
παρούσα οδηγία· κατάλογο των ειδικών 
κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει 
να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς· τη διαδικασία για την ίδρυση 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Επειδή τα 
μέτρα αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και 
έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
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μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, πρέπει να είναι τα ίδια κράτη μέλη, και όχι η 
Επιτροπή, εκείνα που αποφασίζουν ποιος είναι ο ορισμός της νοσοκομειακής περίθαλψης σε 
σχέση με αυτήν την οδηγία.
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Τροπολογία 185
Anne Ferreira

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει 
τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, 
εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν 
διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο 
ίδιο σύστημα με τη νοσοκομειακή 
περίθαλψη, συνοδευτικά μέτρα για να 
εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες φαρμάκων 
ή ιατρικών ουσιών από την αναγνώριση 
των συνταγών που εκδίδονται σε άλλο 
κράτος μέλος, όπως προβλέπει η παρούσα 
οδηγία· κατάλογο των ειδικών κριτηρίων 
και προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν 
τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη 
διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα αυτά 
έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει 
τα ακόλουθα μέτρα: συνοδευτικά μέτρα 
για να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες 
φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών από την 
αναγνώριση των συνταγών που εκδίδονται 
σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπει η 
παρούσα οδηγία· κατάλογο των ειδικών 
κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει 
να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς· τη διαδικασία για την ίδρυση 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Επειδή τα 
μέτρα αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και 
έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στην τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 8.
Οι αρμοδιότητες σε θέματα υγείας είναι εθνικές όπως ορίζουν οι Συνθήκες, δεν μπορεί συνεπώς 
η Επιτροπή να υποκαταστήσει τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 186
Iles Braghetto

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει 
τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, 
εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν 
διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο 
σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· 
συνοδευτικά μέτρα για να εξαιρούνται 
ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών 
ουσιών από την αναγνώριση των συνταγών 
που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, 
όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία· 
κατάλογο των ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη 
διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα αυτά 
έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ. 

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει 
τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, 
εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν 
διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο 
σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· 
κατάλογο των υπηρεσιών που 
καλύπτονται από τις εξ αποστάσεως 
υπηρεσίες τηλεϊατρικής, αναλύσεις 
εργαστηρίων, διάγνωσης, και 
συνταγογράφησης. συνοδευτικά μέτρα για 
να εξαιρούνται ειδικές κατηγορίες 
φαρμάκων ή ιατρικών ουσιών από την 
αναγνώριση των συνταγών που εκδίδονται 
σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπει η 
παρούσα οδηγία· κατάλογο των ειδικών 
κριτηρίων και προϋποθέσεων που πρέπει 
να πληρούν τα ευρωπαϊκά δίκτυα 
αναφοράς· τη διαδικασία για την ίδρυση 
ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς. Επειδή τα 
μέτρα αυτά έχουν γενικό χαρακτήρα και 
έχουν σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ. 

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστούν η έννοια των εξ αποστάσεως υπηρεσιών τηλεϊατρικής, 
αναλύσεις εργαστηρίου, διάγνωσης και συνταγογράφησης. Με τον τρόπο αυτό η οδηγία γίνεται 
πιο σαφής και ολοκληρωμένη, άρα και πιο αποτελεσματική.
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Τροπολογία 187
Åsa Westlund

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει 
τα ακόλουθα μέτρα: κατάλογο θεραπειών, 
εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν 
διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο 
σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· 
συνοδευτικά μέτρα για να εξαιρούνται 
ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών 
ουσιών από την αναγνώριση των συνταγών 
που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, 
όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία· 
κατάλογο των ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη 
διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα αυτά 
έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

(45) Συγκεκριμένα, πρέπει να ανατεθεί 
στην Επιτροπή η αρμοδιότητα να εγκρίνει 
τα ακόλουθα μέτρα: πρόταση προς τα 
κράτη μέλη για κατάλογο θεραπειών, 
εκτός από εκείνες που περιλαμβάνουν 
διανυκτέρευση, που θα υπόκεινται στο ίδιο 
σύστημα με τη νοσοκομειακή περίθαλψη· 
συνοδευτικά μέτρα για να εξαιρούνται 
ειδικές κατηγορίες φαρμάκων ή ιατρικών 
ουσιών από την αναγνώριση των συνταγών 
που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος, 
όπως προβλέπει η παρούσα οδηγία· 
κατάλογο των ειδικών κριτηρίων και 
προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούν τα 
ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς· τη 
διαδικασία για την ίδρυση ευρωπαϊκών 
δικτύων αναφοράς. Επειδή τα μέτρα αυτά 
έχουν γενικό χαρακτήρα και έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας ή για τη συμπλήρωση της 
παρούσας οδηγίας με την προσθήκη νέων 
μη ουσιαστικών στοιχείων, πρέπει να 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο 
άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/EΚ.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη θα πρέπει να λαμβάνονται κατ’ αρχήν 
από τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 188
John Bowis

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Το κράτος μέλος ασφάλισης και το 
κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η 
θεραπεία θα πρέπει με προηγούμενη 
διμερή συνεργασία και μετά από 
διαβούλευση με τον ασθενή να 
διασφαλίσουν ότι του παρέχεται η 
κατάλληλη μετέπειτα φροντίδα και 
υποστήριξη και στα δύο κράτη μέλη 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη ιατρική 
θεραπεία και ότι παρέχεται σαφής 
ενημέρωση στους ασθενείς όσον αφορά 
τις επιλογές και το κόστος της μετέπειτα 
περίθαλψης. Προς το σκοπό αυτό τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα 
για να διασφαλίσουν ότι:
(α) τα απαραίτητα δεδομένα, ιατρικά και 
κοινωνικής μέριμνας, διαβιβάζονται 
λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση 
εχεμύθειας·
(β) Οι επαγγελματίες του χώρου της 
ιατρικής και της κοινωνικής μέριμνας  
και στις δύο χώρες έχουν τη δυνατότητα 
να διαβουλεύονται ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η υψηλότερη δυνατή 
ποιότητα περίθαλψης  και μετέπειτα 
φροντίδας του ασθενή 
(συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής 
στήριξης).
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