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Pakeitimas 116
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pacientas gali pasirinkti, kurios 
tvarkos pageidauja, bet visais atvejais, kai 
Reglamento 1408/71 taikymas yra 
pacientui naudingesnis, jam turėtų būti 
leista pasinaudoti to reglamento 
garantuojamomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Jei pacientams iš pasienio ir iš kitų valstybių narių būtų suteikiamos skirtingos teisės, gali 
kilti vidinė įtampa ir susiformuoti dviejų klasių sistemos.

Pakeitimas 117
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pacientas gali pasirinkti, kurios 
tvarkos pageidauja, bet visais atvejais, kai 
Reglamento 1408/71 taikymas yra 
pacientui naudingesnis, jam turėtų būti 
leista pasinaudoti to reglamento 
garantuojamomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 118
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pacientas gali pasirinkti, kurios 
tvarkos pageidauja, bet visais atvejais, kai 
Reglamento 1408/71 taikymas yra 
pacientui naudingesnis, jam turėtų būti 
leista pasinaudoti to reglamento 
garantuojamomis teisėmis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 119
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Pacientas gali pasirinkti, kurios 
tvarkos pageidauja, bet visais atvejais, kai 

(23) Visais atvejais, kai Reglamento 
1408/71 taikymas yra pacientui 
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Reglamento 1408/71 taikymas yra 
pacientui naudingesnis, jam turėtų būti 
leista pasinaudoti to reglamento 
garantuojamomis teisėmis.

naudingesnis, jam turėtų būti leista 
pasinaudoti to reglamento 
garantuojamomis teisėmis.

Or. fr

Pagrindimas

Iš principo ir teoriškai pacientui reikėtų suteikti pasirinkimo galimybę, tačiau siekiant 
užtikrinti pasirinkimą reikėtų investuoti į informaciją, norint garantuoti, kad informacija būtų 
išsami ir pastoviai atnaujinama, o tai padaryti neįmanoma. Todėl pasirinkimo galimybė – tai 
iliuzija, kadangi pacientas negali pasirinkti žinodamas visus faktus.

Pakeitimas 120
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) Visais atvejais pacientas neturėtų 
siekti finansinės naudos iš kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų arba įgytų su sveikatos priežiūra 
susijusių produktų, o išlaidų padengimas 
turėtų apsiriboti faktinėmis sveikatos 
priežiūros išlaidomis.

Or. nl

Pagrindimas

Direktyva taikoma ne tik paslaugų teikimui, bet ir prekių pirkimui kitų valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemoje. Taip pat patobulintas konstatuojamosios dalies tekstas.
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Pakeitimas 121
Maria Berger

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) Visais atvejais pacientas neturėtų 
siekti finansinės naudos iš kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų, o išlaidų padengimas turėtų 
apsiriboti faktinėmis gautų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidomis. Tačiau 
valstybės narės taip pat turėtų padengti 
kitas susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už 
terapinį gydymą.

Or. de

Pakeitimas 122
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) Visais atvejais pacientas neturėtų 
siekti finansinės naudos iš kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų, o išlaidų padengimas turėtų 
apsiriboti faktinėmis gautų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidomis. Valstybės 
narės gali nuspręsti padengti kitas 
susijusias išlaidas, pavyzdžiui, už kelionę, 
apgyvendinimą arba terapinį gydymą, jei 
bendra išlaidų suma neviršija valstybėje 
narėje, kurioje pacientas apdraustas, 
mokėtinos sumos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti pacientams sveikatos priežiūros paslaugų užsienyje gavimą, valstybės 
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narės turėtų turėti galimybę padengti inter alia kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

Pakeitimas 123
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Šia direktyva nesiekiama suteikti teisę
į gydymo kitoje valstybėje narėje išlaidų 
kompensavimą, jeigu toks gydymas nėra 
kompensuojamas pagal valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas, teisės aktus. 
Taip pat šia direktyva nedraudžiama 
valstybėms narėms išplėsti jų 
apdraustiesiems taikomas išmokų schemas 
įtraukiant kitoje valstybėje narėje teikiamas 
sveikatos priežiūros paslaugas pagal 
nacionalinių teisės aktų nuostatas.

(25) Šia direktyva nesiekiama suteikti teisę 
į gydymo kitoje valstybėje narėje arba su 
sveikatos priežiūra susijusių produktų 
pirkimo išlaidų kompensavimą, jeigu toks 
gydymas arba produktas nėra 
kompensuojamas pagal valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas, teisės aktus. 
Taip pat šia direktyva nedraudžiama 
valstybėms narėms išplėsti jų 
apdraustiesiems taikomas išmokų natūra
arba sveikatos priežiūros produktais
schemas įtraukiant kitoje valstybėje narėje 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas 
arba produktus pagal nacionalinių teisės 
aktų nuostatas.

Or. nl

Pagrindimas

Direktyva taikoma ne tik paslaugų teikimui, bet ir prekių pirkimui kitų valstybių narių 
sveikatos priežiūros sistemoje.  Taip pat patobulintas konstatuojamosios dalies tekstas.

Pakeitimas 124
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Šia direktyva nesiekiama suteikti teisę 
į gydymo kitoje valstybėje narėje išlaidų 
kompensavimą, jeigu toks gydymas nėra 

(25) Šia direktyva nesiekiama suteikti 
teisės į gydymo kitoje valstybėje narėje 
išlaidų kompensavimą, jeigu toks gydymas 
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kompensuojamas pagal valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas, teisės aktus. 
Taip pat šia direktyva nedraudžiama 
valstybėms narėms išplėsti jų 
apdraustiesiems taikomas išmokų schemas 
įtraukiant kitoje valstybėje narėje teikiamas
sveikatos priežiūros paslaugas pagal 
nacionalinių teisės aktų nuostatas.

nėra kompensuojamas pagal valstybės 
narės, kurioje pacientas apdraustas, teisės 
aktus, ar pakeisti šios teisės į 
kompensavimą sąlygų, jeigu jos įtrauktos 
į valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, teisės aktus. Taip pat šia 
direktyva nedraudžiama valstybėms 
narėms išplėsti jų apdraustiesiems 
taikomas išmokų schemas įtraukiant kitoje 
valstybėje narėje teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas pagal nacionalinių 
teisės aktų nuostatas.

Or. es

Pagrindimas

Pagal EB Sutaries 152 straipsnį sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas 
priklauso valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 125
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Šia direktyva nesiekiama suteikti teisę 
į gydymo kitoje valstybėje narėje išlaidų 
kompensavimą, jeigu toks gydymas nėra 
kompensuojamas pagal valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas, teisės aktus. 
Taip pat šia direktyva nedraudžiama 
valstybėms narėms išplėsti jų 
apdraustiesiems taikomas išmokų 
schemas įtraukiant kitoje valstybėje 
narėje teikiamas sveikatos priežiūros 
paslaugas pagal nacionalinių teisės aktų 
nuostatas.

(25) Šia direktyva pripažįstama, kad dėl 
teisės į gydymo kompensavimą ne visada 
sprendžia valstybės narės nacionaliniu 
lygmeniu ir kad valstybės narės gali 
organizuoti savo sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos sistemas tokiu būdu, 
kad dėl gydymo paslaugų teikimo ir teisių 
į jų kompensavimą būtų sprendžiama 
regionų ar vietos lygmeniu.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atsižvelgiama į sveikatos priežiūros sistemas, kurios organizuotos ne 
nacionaliniu lygmeniu.

Pakeitimas 126
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Šia direktyva nesiekiama suteikti teisę 
į gydymo kitoje valstybėje narėje išlaidų 
kompensavimą, jeigu toks gydymas nėra 
kompensuojamas pagal valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas, teisės aktus. 
Taip pat šia direktyva nedraudžiama 
valstybėms narėms išplėsti jų 
apdraustiesiems taikomas išmokų schemas 
įtraukiant kitoje valstybėje narėje teikiamas
sveikatos priežiūros paslaugas pagal 
nacionalinių teisės aktų nuostatas.

(25) Šia direktyva nesiekiama suteikti teisę 
į gydymo kitoje valstybėje narėje išlaidų 
kompensavimą, jeigu toks gydymas nėra 
kompensuojamas pagal valstybės narės, 
kurioje pacientas apdraustas, teisės aktus. 
Taip pat šia direktyva nedraudžiama 
valstybėms narėms išplėsti jų 
apdraustiesiems taikomas išmokų schemas 
įtraukiant kitoje valstybėje narėje teikiamas 
sveikatos priežiūros paslaugas pagal 
nacionalinių teisės aktų nuostatas. Šia 
direktyva pripažįstama, kad dėl teisės į 
gydymo kompensavimą ne visada 
sprendžia valstybės narės nacionaliniu 
lygmeniu ir kad valstybės narės gali 
organizuoti savo sveikatos priežiūros ir 
socialinės apsaugos sistemas tokiu būdu, 
kad dėl gydymo paslaugų teikimo ir teisių 
į jų kompensavimą būtų sprendžiama 
regionų ar vietos lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros sistemos ir procedūros sprendžiant dėl teisės į gydymo išlaidų 
padengimą skiriasi valstybėse narėse, ir tai turi atsispindėti tekste.
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Pakeitimas 127
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Šioje direktyvoje pripažįstama, kad 
teisę į gydymą ne visuomet nustato 
valstybės narės nacionaliniu lygmeniu ir 
kad ne visos valstybės narės turi 
nustatytus paslaugų, kurias jos teikia arba 
kurių neteikia, sąrašus. Valstybėms 
narėms turi būti palikta teisė organizuoti 
savo sveikatos priežiūros ir socialinės 
apsaugos sistemas tokiu būdu, kad dėl 
gydymo paslaugų teikimo ir teisių į jas 
būtų sprendžiama regionų ar vietos 
lygmeniu.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriose sveikatos priežiūros sistemose nėra nacionalinio lygmens tinkamumo kriterijų, 
kuriais remiantis nustatoma galimybė gauti tam tikras gydymo paslaugas, arba apibrėžto 
vadinamojo sveikatos priežiūros paslaugų krepšelio, į kurį automatiškai turi teisę visi 
asmenys, priklausantys toms sistemoms. Šioje direktyvoje turėtų būti visiškai pripažinta, kad 
kai kurios valstybės narės planuodamos ir finansuodamos savo sveikatos priežiūros sistemas 
priklauso nuo sprendimų priėmimo regionų lygmeniu tvarkos.

Pakeitimas 128
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šioje direktyvoje nenumatomas 
socialinės apsaugos teisių perkėlimas iš 
vienos valstybės narės į kitą ar kitoks 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas. Nuostatų dėl kitoje 
valstybėje narėje teikiamų sveikatos 

Išbraukta.
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priežiūros paslaugų prieinamumo ir šių 
paslaugų išlaidų kompensavimo tikslas –
suteikti pacientams ir paslaugų teikėjams 
laisvę teikti bei gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas ir pašalinti nepagrįstas kliūtis 
šios pamatinės laisvės taikymui valstybėje 
narėje, kurioje pacientas yra apdraustas. 
Todėl direktyvoje visiškai atsižvelgiama į 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
skirtumus ir valstybių narių atsakomybę 
už sveikatos paslaugų ir medicinos 
pagalbos organizavimą ir teikimą.

Or. es

Pagrindimas

Valstybėse narėse su visuomenės sveikatos paslaugų sistema, pacientai gali  neturėti 
absoliučios pasirinkimo laisvės, o turi laikytis visuomenės sistemoje sveikatos paslaugų 
teikimui taikomų taisyklių. Tačiau privačių paslaugų teikėjų atveju yra kitaip.

Pakeitimas 129
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šioje direktyvoje nenumatomas 
socialinės apsaugos teisių perkėlimas iš 
vienos valstybės narės į kitą ar kitoks 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas. Nuostatų dėl kitoje 
valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo ir šių 
paslaugų išlaidų kompensavimo tikslas –
suteikti pacientams ir paslaugų teikėjams 
laisvę teikti bei gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas ir pašalinti nepagrįstas kliūtis 
šios pamatinės laisvės taikymui valstybėje 
narėje, kurioje pacientas yra apdraustas. 
Todėl direktyvoje visiškai atsižvelgiama į 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
skirtumus ir valstybių narių atsakomybę 

Išbraukta.
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už sveikatos paslaugų ir medicinos 
pagalbos organizavimą ir teikimą.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 130
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
Recital 26

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šioje direktyvoje nenumatomas 
socialinės apsaugos teisių perkėlimas iš 
vienos valstybės narės į kitą ar kitoks 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas. Nuostatų dėl kitoje 
valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo ir šių 
paslaugų išlaidų kompensavimo tikslas –
suteikti pacientams ir paslaugų teikėjams 
laisvę teikti bei gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas ir pašalinti nepagrįstas kliūtis 
šios pamatinės laisvės taikymui valstybėje 
narėje, kurioje pacientas yra apdraustas. 
Todėl direktyvoje visiškai atsižvelgiama į 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
skirtumus ir valstybių narių atsakomybę už 
sveikatos paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą.

(26) Šioje direktyvoje nenumatomas 
socialinės apsaugos teisių perkėlimas iš 
vienos valstybės narės į kitą ar kitoks 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas. Direktyvoje taip pat
visiškai atsižvelgiama į nacionalinių 
sveikatos priežiūros sistemų skirtumus ir 
valstybių narių atsakomybę už sveikatos 
paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama glaudžiau suderinti šią sukonstatuojamąją dalį su straipsniu dėl 
išankstinių leidimų. 

Pakeitimas 131
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šioje direktyvoje nenumatomas 
socialinės apsaugos teisių perkėlimas iš 
vienos valstybės narės į kitą ar kitoks 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas. Nuostatų dėl kitoje 
valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo ir šių 
paslaugų išlaidų kompensavimo tikslas –
suteikti pacientams ir paslaugų teikėjams 
laisvę teikti bei gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas ir pašalinti nepagrįstas kliūtis 
šios pamatinės laisvės taikymui valstybėje 
narėje, kurioje pacientas yra apdraustas. 
Todėl direktyvoje visiškai atsižvelgiama į 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
skirtumus ir valstybių narių atsakomybę už 
sveikatos paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą.

(26) Šioje direktyvoje nenumatomas 
socialinės apsaugos teisių perkėlimas iš 
vienos valstybės narės į kitą ar kitoks 
socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas. Todėl direktyvoje visiškai 
atsižvelgiama į nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų skirtumus ir valstybių 
narių atsakomybę už sveikatos paslaugų ir 
medicinos pagalbos organizavimą ir 
teikimą.

Or. en

Pakeitimas 132
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šioje direktyvoje nenumatomas 
socialinės apsaugos teisių perkėlimas iš 
vienos valstybės narės į kitą ar kitoks 

(26) Šioje direktyvoje nenumatomas 
socialinės apsaugos teisių perkėlimas iš 
vienos valstybės narės į kitą ar kitoks 
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socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas. Nuostatų dėl kitoje 
valstybėje narėje teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo ir šių 
paslaugų išlaidų kompensavimo tikslas –
suteikti pacientams ir paslaugų teikėjams 
laisvę teikti bei gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas ir pašalinti nepagrįstas kliūtis 
šios pamatinės laisvės taikymui valstybėje 
narėje, kurioje pacientas yra apdraustas. 
Todėl direktyvoje visiškai atsižvelgiama į 
nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų 
skirtumus ir valstybių narių atsakomybę už 
sveikatos paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą.

socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimas. Todėl direktyvoje visiškai 
atsižvelgiama į nacionalinių sveikatos 
priežiūros sistemų skirtumus ir valstybių 
narių atsakomybę už sveikatos paslaugų ir 
medicinos pagalbos organizavimą ir 
teikimą.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos projekte numatyta patikslinti taisykles, susijusias su sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimu  individualiems pacientams užsienyje, o ne skatinti laisvą paslaugų judėjimą.

Pakeitimas 133
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Šioje direktyvoje numatyta ir 
paciento teisė gauti bet kokius vaistus, 
kuriais leidžiama prekiauti valstybėje 
narėje, kurioje sveikatos priežiūros 
paslaugos yra teikiamos, net jei tuo vaistu 
nėra leidžiama prekiauti valstybėje narėje, 
kurioje pacientas yra apdraustas, kadangi 
tai yra neišvengiama veiksmingo gydymo 
kitoje valstybėje narėje dalis.

Išbraukta.

Or. sv
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Pakeitimas 134
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Šioje direktyvoje numatyta ir paciento 
teisė gauti bet kokius vaistus, kuriais 
leidžiama prekiauti valstybėje narėje, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, net jei tuo vaistu nėra leidžiama 
prekiauti valstybėje narėje, kurioje 
pacientas yra apdraustas, kadangi tai yra 
neišvengiama veiksmingo gydymo kitoje 
valstybėje narėje dalis.

(27) Šioje direktyvoje numatyta ir paciento 
teisė toje valstybėje narėje, kurioje 
sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, gauti bet kokius vaistus, kuriais 
leidžiama prekiauti valstybėje narėje, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, net jei tuo vaistu nėra leidžiama 
prekiauti valstybėje narėje, kurioje 
pacientas yra apdraustas, kadangi tai yra 
neišvengiama veiksmingo gydymo kitoje 
valstybėje narėje dalis.

Or. en

Pagrindimas

Šią nuostatą galima būtų interpretuoti taip, kad tam tikromis aplinkybėmis pacientui gali 
prireikti vaistų, kuriais neleidžiama prekiauti valstybėje narėje, kurioje jis yra apdraustas. 
Tokiu atveju ši nuostata neatitinka 14 straipsnio 1 dalies nuostatų dėl receptų pripažinimo 
(kurios taikomos tik produktams, turintiems leidimą prekiauti valstybėje narėje, kur išduotas 
receptas) ir bet kuriuo atveju reikėtų keisti ES farmacijos produktų įstatymus (Direktyvos 
2001/83 6 straipsnį). 

Pakeitimas 135
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Šioje direktyvoje numatyta ir paciento 
teisė gauti bet kokius vaistus, kuriais 
leidžiama prekiauti valstybėje narėje, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, net jei tuo vaistu nėra leidžiama 
prekiauti valstybėje narėje, kurioje 
pacientas yra apdraustas, kadangi tai yra 

(27) Šioje direktyvoje numatyta ir paciento 
teisė gauti bet kokius vaistus, kuriais 
leidžiama prekiauti valstybėje narėje, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, toje valstybėje narėje, net jei 
tuo vaistu nėra leidžiama prekiauti 
valstybėje narėje, kurioje pacientas yra 
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neišvengiama veiksmingo gydymo kitoje 
valstybėje narėje dalis.

apdraustas, jei tik tai yra neišvengiama 
veiksmingo gydymo kitoje valstybėje 
narėje dalis.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2001/83 6 straipsnį medicininiais produktais galima prekiauti tik toje 
valstybėje narėje, kur buvo išduotas leidimas. Medicininių produktų, turinčių tokius 
nacionalinius leidimus, rinkos dalis vis dar viršija centrinius europinius leidimus turinčius 
produktų dalį pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004. Reikėtų paaiškinti, kad pagal šią 
direktyvą nebandytų apeiti reikalavimą turėti leidimą valstybėje narėje, kurioje teikiamos 
gydymo paslaugos.

Pakeitimas 136
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Šioje direktyvoje numatyta ir paciento 
teisė gauti bet kokius vaistus, kuriais 
leidžiama prekiauti valstybėje narėje, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, net jei tuo vaistu nėra leidžiama 
prekiauti valstybėje narėje, kurioje 
pacientas yra apdraustas, kadangi tai yra 
neišvengiama veiksmingo gydymo kitoje 
valstybėje narėje dalis.

(27) Šioje direktyvoje numatyta ir paciento 
teisė gauti bet kokius vaistus, kuriais 
leidžiama prekiauti valstybėje narėje, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos yra 
teikiamos, net jei tuo vaistu nėra leidžiama 
prekiauti valstybėje narėje, kurioje 
pacientas yra apdraustas, kadangi tai yra 
neišvengiama veiksmingo gydymo kitoje 
valstybėje narėje dalis. Tai neturėtų 
pažeisti valstybių narių teisės organizuoti 
savo sveikatos priežiūros ir socialinės 
apsaugos sistemas ir valstybės narės, 
kurioje asmuo yra apdraustas, teisės 
spręsti dėl vaistų kompensacijų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti, kad valstybė narė, kurioje pacientas yra apdraustas, 
neprivalo dengti vaistų, kuriuos pacientas gavo valstybėje narėje, kurioje teikiamos gydymo 
paslaugos, jei šiais vaistais neleidžiama prekiauti valstybėje narėje, kurioje jis yra 
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apdraustas.

Pakeitimas 137
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Valstybės narės gali nustatyti bendras 
sąlygas, tinkamumo kriterijus ir 
reglamentavimo bei administracinius 
formalumus dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų gavimo ir sveikatos priežiūros 
išlaidų kompensavimo, pavyzdžiui, 
reikalavimą konsultuotis su bendrosios 
praktikos gydytoju prieš konsultuojantis su 
specialistu arba prieš gulantis į ligoninę, 
taip pat ir pacientams, norintiems gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, jeigu tokios sąlygos yra 
būtinos, proporcingos siekiamam tikslui ir 
nėra išskiriančios bei diskriminuojančios. 
Taigi yra tikslinga reikalauti, kad šios 
bendros sąlygos ir formalūs reikalavimai 
būtų taikomi objektyviai, skaidriai ir 
nediskriminuojant ir žinomi iš anksto, būtų 
pagrįsti visų pirma medicininiais motyvais 
ir nesudarytų papildomos naštos 
pacientams, norintiems gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje, palyginti su pacientais, gaunantiems 
sveikatos priežiūros paslaugas valstybėje 
narėje, kurioje jie yra apdrausti, o 
sprendimai būtų priimami kaip įmanoma 
greičiau. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant 
valstybių narių teisių nustatyti išankstinio 
leidimo kriterijus ar sąlygas, jeigu 
pacientai siekia gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje, kurioje yra 
apdrausti.

(28) Valstybės narės gali nustatyti bendras 
sąlygas, tinkamumo kriterijus ir 
reglamentavimo bei administracinius 
formalumus dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų gavimo ir sveikatos priežiūros 
išlaidų kompensavimo, pavyzdžiui, 
reikalavimą konsultuotis su bendrosios 
praktikos gydytoju prieš konsultuojantis su 
specialistu arba prieš gulantis į ligoninę, 
taip pat ir pacientams, norintiems gauti 
sveikatos priežiūros paslaugas kitoje 
valstybėje narėje, jeigu tokios sąlygos yra
būtinos, proporcingos siekiamam tikslui ir 
nėra išskiriančios bei diskriminuojančios. 
Taigi yra tikslinga reikalauti, kad šios 
bendros sąlygos ir formalūs reikalavimai 
būtų taikomi objektyviai, skaidriai ir 
nediskriminuojant ir žinomi iš anksto, būtų 
pagrįsti visų pirma medicininiais motyvais 
ir nesudarytų papildomos naštos 
pacientams, norintiems gauti sveikatos 
priežiūros paslaugas kitoje valstybėje 
narėje, palyginti su pacientais, gaunantiems 
sveikatos priežiūros paslaugas valstybėje 
narėje, kurioje jie yra apdrausti, o 
sprendimai būtų priimami kaip įmanoma 
greičiau. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant 
valstybių narių teisių nustatyti išimčių iš
išankstinio leidimo kriterijus ar sąlygas, 
jeigu pacientai siekia gauti sveikatos 
priežiūros paslaugų valstybėje narėje, 
kurioje yra apdrausti.

Or. nl
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Pagrindimas

Atitinka 8 straipsnio 3 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 138
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Bet kurios sveikatos priežiūros 
paslaugos, kurios nėra priskiriamos 
stacionariajai sveikatos priežiūrai pagal 
šios direktyvos nuostatas, turėtų būti 
laikomos nestacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugomis. Atsižvelgiant į 
Teisingumo Teismo praktiką dėl laisvo 
paslaugų judėjimo yra tikslinga nenustatyti 
reikalavimo dėl bet kokio išankstinio 
leidimo dėl kitoje valstybėje narėje suteiktų 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidų kompensavimo iš 
valstybės narės, kurioje asmuo yra 
apdraustas, valstybinės socialinės apsaugos 
sistemos lėšų. Jeigu tokių sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidos 
kompensuojamos neviršijant pagal 
valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, sveikatos draudimo sistemą 
garantuojamo draudimo dydžio, 
išankstinio leidimo reikalavimo 
nebuvimas neturėtų pažeisti finansinės 
socialinės apsaugos sistemų pusiausvyros.

(29) Bet kurios sveikatos priežiūros 
paslaugos, kurios nėra priskiriamos 
stacionariajai sveikatos priežiūrai pagal 
šios direktyvos nuostatas ir valstybės 
narės, kurioje apdraustas pacientas, teisės 
aktus, turėtų būti laikomos 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugomis. Atsižvelgiant į Teisingumo 
Teismo praktiką dėl laisvo paslaugų 
judėjimo yra tikslinga nenustatyti 
reikalavimo dėl bet kokio išankstinio 
leidimo dėl kitoje valstybėje narėje suteiktų 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidų kompensavimo iš 
valstybės narės, kurioje asmuo yra 
apdraustas, valstybinės socialinės apsaugos 
sistemos lėšų. Tačiau apie visas kitoje 
valstybėje narėje suteiktas 
nestacionariosios priežiūros paslaugas 
pacientas privalo pranešti valstybės narės, 
kurioje jis apdraustas, socialinės 
apsaugos sistemai ir kartu pateikti 
pareiškimą, kad, prieš išvykdamas į kitą 
valstybę narę, kurioje teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos, jis gavo visą 
reikalingą informaciją. Dėl šios nuostatos 
neturėtų kilti abejonių dėl automatiškų 
išankstinių leidimų nestacionariajai 
sveikatos priežiūrai.

Or. fr
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Pagrindimas

Kartu su išankstinių leidimų sistema, kurią valstybės narės, kuriose apdrausti pacientai, gali 
įsteigti stacionariai ir specializuotai priežiūrai, turėtų būti įmanoma sukurti išankstinio 
informavimo sistemą. Valstybė narė, kurioje pacientas padraustas, negali atsisakyti 
kompensuoti išlaidų pagal šią procedūrą, kurios vienintelis tikslas – užtikrinti, kad pacientas 
prieš išvykimą gavo visą reikalingą informaciją.

Pakeitimas 139
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą 
skirtingose Bendrijos sveikatos sistemose, 
o skirtingi aiškinimai gali sudaryti kliūtį 
pacientų laisvei gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas. Siekiant panaikinti šią kliūtį 
būtina nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį. 
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai. 
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
režimą taikyti ir teikiant tam tikras kitas 
sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu 
teikiant tokias sveikatos priežiūros 
paslaugas reikia naudotis labai 
specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra 
ar medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, 
kuris ypač rizikingas pacientui ar 
gyventojams (pvz., rimtos infekcinės ligos 
gydymas). Komisija nustatys nuolat 
atnaujinamą tokių gydymo būdų sąrašą 
taikydama komitologijos procedūrą.

(30) Stacionariosios sveikatos priežiūros 
apibrėžimas turi išlikti valstybių narių 
jurisdikcijoje. Taip užtikrinama, kad, 
sąžiningos konkurencijos sąlygomis, 
tolimesni išradimai gali būti įtraukti į 
sistemą, t. y. naudojantis pažangiomis 
technologijomis bus įmanoma atlikti vis 
sudėtingesnes operacijas už ligoninės 
ribų. Skirtumas tarp stacionariosios ir 
nestacionariosios sveikatos priežiūros 
priklauso nuo įprastos pacientų gydymo 
praktikos toje valstybėje narėje, kurioje 
teikiamos paslaugos. Jei atsirastų labai 
didelių svyravimų tarp pacientų, 
vyksiančių į užsienį, skaičiaus, Komisija 
turi teisę tiesiogiai imtis korekcinių 
priemonių ir šiuo tikslu įsteigti agentūrą.

Or. de



PE418.320v01-00 20/72 AM\763902LT.doc

LT

Pakeitimas 140
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. 
Siekiant panaikinti šią kliūtį būtina 
nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį. 
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai. 
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams 
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas). 
Komisija nustatys nuolat atnaujinamą 
tokių gydymo būdų sąrašą taikydama 
komitologijos procedūrą.

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. 
Siekiant panaikinti šią kliūtį būtina 
nustatyti bendras stacionariosios ir 
specializuotos sveikatos priežiūros sąvokų 
apibrėžtis. Stacionarioji sveikatos priežiūra 
paprastai reiškia sveikatos priežiūrą, kurią 
teikiant pacientas įstaigoje turi pasilikti 
nakčiai. Tačiau būtų taip pat tikslinga tą 
patį stacionariosios sveikatos priežiūros 
režimą taikyti ir teikiant tam tikras kitas 
sveikatos priežiūros paslaugas, jeigu 
teikiant tokias sveikatos priežiūros 
paslaugas reikia naudotis labai 
specializuota ir daug išlaidų reikalaujančia 
medicinine infrastruktūra ar medicinos 
įranga (pvz., diagnostikai naudojami 
aukšto lygio technologijos skeneriai) arba 
reikia taikyti gydymą, kuris ypač rizikingas 
pacientui ar gyventojams (pvz., rimtos 
infekcinės ligos gydymas). Kiekviena 
valstybė narė, kurioje apdrausti pacientai, 
turėtų parengti gydymo būdų, už kurias 
kompensuos jos socialinio draudimo 
sistema, sąrašą. Šis sąrašas turi būti viešai 
skelbiamas ir dėl jo netuėtųi atsirasti 
neproporcingų kliūčių.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi pirminiame pasiūlymo variante tarp valstybių narių pripažįstami skirtumai, susiję su 
jų socialinio draudimo sistemų įsipareigojimais kompensuoti už sveikatos priežiūrą, atrodo 
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netikslinga, kad gydymo būdų sąrašą sudarytų Komisija pagal komitologijos procedūrą, 
juolab kad tai vienareikšmiškai priklauso valstybių narių kompetencijai pagal subsudiarumo 
principą. Tačiau reikėtų patvirtinti bendrus kriterijus.

Pakeitimas 141
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros 
paslaugas. Siekiant panaikinti šią kliūtį 
būtina nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį. 
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai.
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas).
Komisija nustatys nuolat atnaujinamą 
tokių gydymo būdų sąrašą taikydama 
komitologijos procedūrą.

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose. Šias 
apibrėžtis priima pačios valstybės narės. 
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai.
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas).
Šią apibrėžtį taip pat galima taikyti toms 
pačioms sveikatos priežiūros paslaugoms, 
kurių atveju vadovaujantis paslaugų 
teikimo koncepcija valstybėje narėje, 
kurioje pacientas yra apdraustas, 
infrastruktūros planavimas yra numatytas 
kitu pagrindu.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka to paties autoriaus pateiktą 8 straipsnio 1 dalies pakeitimą. Siūloma 
stacionariosios ir specializuotos sveikatos priežiūros apibrėžtis yra pernelyg siaura. 
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Vokietijoje ji neapimtų nei stacionariniams pacientams ar ambulatoriniams pacientams 
teikiamos stacionariosios sveikatos priežiūros, nei sveikatos priežiūros, teikiamos psichiniams 
ligoniams dieniniuose stacionaruose. Tik valstybės narės turi teisę apibrėžti stacionariąją 
sveikatos priežiūrą, kuriai reikalingas planavimas.

Pakeitimas 142
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. 
Siekiant panaikinti šią kliūtį būtina 
nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį. 
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai. 
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams 
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas). 
Komisija nustatys nuolat atnaujinamą 
tokių gydymo būdų sąrašą taikydama 
komitologijos procedūrą.

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. 
Siekiant panaikinti šią kliūtį būtina 
nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį. 
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai. 
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams 
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas).

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su to paties autoriaus pateiktu 8 straipsnio 1 dalies pakeitimu. 
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Teisių ir klinikinės praktikos skirtumai skirtingose valstybėse narėse reiškia, kad praktiškai 
bendras ES gydymo paslaugų, kurioms galima reikalauti išankstinio leidimo, sąrašas tik 
sukeltų pacientams painiavą.

Pakeitimas 143
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. 
Siekiant panaikinti šią kliūtį būtina 
nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį. 
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai. 
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams 
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas). 
Komisija nustatys nuolat atnaujinamą 
tokių gydymo būdų sąrašą taikydama 
komitologijos procedūrą.

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. 
Siekiant panaikinti šią kliūtį būtina 
nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį. 
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai. 
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams 
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas).

Or. en

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą pačios valstybės narės turėtų spręsti dėl stacionariosios 
sveikatos priežiūros apibrėžties, susijusios su šia direktyva.
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Pakeitimas 144
Karin Jöns

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. 
Siekiant panaikinti šią kliūtį būtina 
nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį. 
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai. 
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams 
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas).
Komisija nustatys nuolat atnaujinamą 
tokių gydymo būdų sąrašą taikydama 
komitologijos procedūrą.

(30) Nėra nustatyta, kas sudaro 
stacionariąją sveikatos priežiūrą skirtingose 
Bendrijos sveikatos sistemose, o skirtingi 
aiškinimai gali sudaryti kliūtį pacientų 
laisvei gauti sveikatos priežiūros paslaugas. 
Siekiant panaikinti šią kliūtį būtina 
nustatyti Bendrijos stacionariosios 
sveikatos priežiūros sąvokos apibrėžtį. 
Stacionarioji sveikatos priežiūra paprastai 
reiškia sveikatos priežiūrą, kurią teikiant 
pacientas įstaigoje turi pasilikti nakčiai. 
Tačiau gali būti tikslinga tą patį 
stacionariosios sveikatos priežiūros režimą 
taikyti ir teikiant tam tikras kitas sveikatos 
priežiūros paslaugas, jeigu teikiant tokias 
sveikatos priežiūros paslaugas reikia 
naudotis labai specializuota ir daug išlaidų 
reikalaujančia medicinine infrastruktūra ar 
medicinos įranga (pvz., diagnostikai 
naudojami aukšto lygio technologijos 
skeneriai) arba reikia taikyti gydymą, kuris 
ypač rizikingas pacientui ar gyventojams 
(pvz., rimtos infekcinės ligos gydymas). 
Pačios valstybės narės nustatys nuolat 
atnaujinamus tokių gydymo būdų 
nacionalinius sąrašus.

Or. de

Pagrindimas

Bendrame visos ES gydymo būdų, apibrėžtų kaip stacionarioji sveikatos priežiūra, sąraše 
neatsižvelgiama į atskiras nacionalines sveikatos sistemas ir skirtingus jų gydymo būdus. Šis 
sąrašas pažeistų subsidiarumo principą.
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Pakeitimas 145
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 
narėje teikimo srityje ir neviršijant 
privalomojo sveikatos draudimo sistemos 
garantuojamo lygio valstybėje narėje, 
kurioje asmuo yra apdraustas, nebus 
pažeistas valstybių narių sveikatos sistemų 
ar jų socialinės apsaugos sistemų 
tvarumas. Tačiau Teisingumo Teismas 
pripažino, kad negalima atmesti 
galimybės, jog kilus pavojui, kad gali būti 
rimtai pažeista socialinės apsaugos 
sistemos finansinė pusiausvyra arba gali 
būti trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti 
laikomas svaria visuotinės svarbos 
priežastimi, kuria galima pateisinti laisvės 
teikti paslaugas principo taikymo 
apribojimą. Teisingumo Teismas 
pripažino, kad turi būti įmanoma planuoti 
šiuos aspektus: ligoninių skaičių, jų 
geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą 
įrangą ir net ligoninėse teikiamų 
medicininių paslaugų pobūdį. Šioje 
direktyvoje turėtų būti nustatyta 
išankstinio leidimo sistema prisiimant 
kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
išlaidų padengimą, jeigu laikomasi šių 
sąlygų: jei sveikatos priežiūros paslauga 
būtų suteikta jos teritorijoje, jos išlaidos 
būtų apmokamos šios valstybės socialinio 
draudimo sistemos, o atitinkamas 
išvykstančių pacientų srautas dėl 
direktyvos įgyvendinimo rimtai pažeistų 
arba galėtų rimtai pažeisti valstybės 

Išbraukta.
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socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą ir (arba) tas pacientų srautas 
turėtų esminį poveikį arba galėtų turėti 
esminį poveikį ligoninių sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veiklai, 
kuria siekiama išvengti lovų pertekliaus, 
išbalansuotų (galėtų išbalansuoti) 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, sukeltų (galėtų sukelti) 
nereikalingų logistikos ir finansines 
sąnaudų, apsunkintų (galėtų apsunkinti) 
subalansuotų medicininių ir ligoninių 
paslaugų teikimą visiems arba sumažintų 
(galėtų sumažinti) atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje esančius sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo pajėgumus ar 
medicininę kompetenciją. Kadangi, norint 
įvertinti tikėtino išvykstančių pacientų
srauto poveikį, reikalingos sudėtingos 
hipotezės ir skaičiavimai, direktyvoje 
leidžiama išankstinio leidimo sistema, 
jeigu yra pakankamai motyvų manyti, kad 
socialinės apsaugos sistemai bus padaryta 
didelė žala. Tai turėtų būti taikoma ir 
dabartinėms išankstinio leidimo 
sistemoms, kurios atitinka 8 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. es

Pagrindimas

Reikia atsižvelgti į Europos sveikatos priežiūros sistemų ir finansavimo modelių įvairovę.

Pakeitimas 146
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 

Išbraukta.
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narėje teikimo srityje ir neviršijant 
privalomojo sveikatos draudimo sistemos 
garantuojamo lygio valstybėje narėje, 
kurioje asmuo yra apdraustas, nebus 
pažeistas valstybių narių sveikatos sistemų 
ar jų socialinės apsaugos sistemų 
tvarumas. Tačiau Teisingumo Teismas 
pripažino, kad negalima atmesti 
galimybės, jog kilus pavojui, kad gali būti 
rimtai pažeista socialinės apsaugos 
sistemos finansinė pusiausvyra arba gali 
būti trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti 
laikomas svaria visuotinės svarbos 
priežastimi, kuria galima pateisinti laisvės 
teikti paslaugas principo taikymo 
apribojimą. Teisingumo Teismas 
pripažino, kad turi būti įmanoma planuoti 
šiuos aspektus: ligoninių skaičių, jų 
geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą 
įrangą ir net ligoninėse teikiamų 
medicininių paslaugų pobūdį. Šioje 
direktyvoje turėtų būti nustatyta 
išankstinio leidimo sistema prisiimant 
kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
išlaidų padengimą, jeigu laikomasi šių 
sąlygų: jei sveikatos priežiūros paslauga 
būtų suteikta jos teritorijoje, jos išlaidos 
būtų apmokamos šios valstybės socialinio 
draudimo sistemos, o atitinkamas 
išvykstančių pacientų srautas dėl 
direktyvos įgyvendinimo rimtai pažeistų 
arba galėtų rimtai pažeisti valstybės 
socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą ir (arba) tas pacientų srautas 
turėtų esminį poveikį arba galėtų turėti 
esminį poveikį ligoninių sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veiklai, 
kuria siekiama išvengti lovų pertekliaus, 
išbalansuotų (galėtų išbalansuoti) 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, sukeltų (galėtų sukelti) 
nereikalingų logistikos ir finansines 
sąnaudų, apsunkintų (galėtų apsunkinti) 
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subalansuotų medicininių ir ligoninių 
paslaugų teikimą visiems arba sumažintų 
(galėtų sumažinti) atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje esančius sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo pajėgumus ar 
medicininę kompetenciją. Kadangi, norint 
įvertinti tikėtino išvykstančių pacientų 
srauto poveikį, reikalingos sudėtingos 
hipotezės ir skaičiavimai, direktyvoje 
leidžiama išankstinio leidimo sistema, 
jeigu yra pakankamai motyvų manyti, kad 
socialinės apsaugos sistemai bus padaryta 
didelė žala. Tai turėtų būti taikoma ir 
dabartinėms išankstinio leidimo 
sistemoms, kurios atitinka 8 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. es

Pagrindimas

La propuesta puede afectar a las condiciones en que se presta la asistencia sanitaria de la 
mayoría de ciudadanos que no deciden desplazarse a otro Estado miembro para recibir 
asistencia sanitaria, ya que puede interferir con la organización y planificación de la 
asistencia sanitaria del Estado miembro receptor del paciente que se desplaza. 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.

Pakeitimas 147
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
teikimo srityje ir neviršijant privalomojo 
sveikatos draudimo sistemos garantuojamo 
lygio valstybėje narėje, kurioje asmuo yra 
apdraustas, nebus pažeistas valstybių narių 
sveikatos sistemų ar jų socialinės apsaugos 

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
teikimo srityje ir neviršijant privalomojo 
sveikatos draudimo sistemos garantuojamo 
lygio valstybėje narėje, kurioje asmuo yra 
apdraustas, nebus pažeistas valstybių narių 
sveikatos sistemų ar jų socialinės apsaugos 
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sistemų tvarumas. Tačiau Teisingumo 
Teismas pripažino, kad negalima atmesti 
galimybės, jog kilus pavojui, kad gali būti 
rimtai pažeista socialinės apsaugos 
sistemos finansinė pusiausvyra arba gali 
būti trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti 
laikomas svaria visuotinės svarbos 
priežastimi, kuria galima pateisinti laisvės 
teikti paslaugas principo taikymo 
apribojimą. Teisingumo Teismas 
pripažino, kad turi būti įmanoma planuoti 
šiuos aspektus: ligoninių skaičių, jų 
geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą 
įrangą ir net ligoninėse teikiamų 
medicininių paslaugų pobūdį. Šioje 
direktyvoje turėtų būti nustatyta 
išankstinio leidimo sistema prisiimant 
kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
išlaidų padengimą, jeigu laikomasi šių 
sąlygų: jei sveikatos priežiūros paslauga 
būtų suteikta jos teritorijoje, jos išlaidos 
būtų apmokamos šios valstybės socialinio 
draudimo sistemos, o atitinkamas 
išvykstančių pacientų srautas dėl 
direktyvos įgyvendinimo rimtai pažeistų 
arba galėtų rimtai pažeisti valstybės 
socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą ir (arba) tas pacientų srautas 
turėtų esminį poveikį arba galėtų turėti 
esminį poveikį ligoninių sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veiklai, 
kuria siekiama išvengti lovų pertekliaus, 
išbalansuotų (galėtų išbalansuoti) 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, sukeltų (galėtų sukelti) 
nereikalingų logistikos ir finansines 
sąnaudų, apsunkintų (galėtų apsunkinti) 
subalansuotų medicininių ir ligoninių 
paslaugų teikimą visiems arba sumažintų 
(galėtų sumažinti) atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje esančius sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo pajėgumus ar 
medicininę kompetenciją. Kadangi, norint 

sistemų tvarumas. Valstybės narės gali 
nustatyti stacionariosios ir specializuotos
sveikatos priežiūros paslaugų išankstinio 
leidimo sistemą ir priimti sprendimą dėl
sveikatos priežiūros sektorių, kuriuose, jų 
manymu, būtina planuoti poreikius.
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įvertinti tikėtino išvykstančių pacientų 
srauto poveikį, reikalingos sudėtingos 
hipotezės ir skaičiavimai, direktyvoje 
leidžiama išankstinio leidimo sistema, 
jeigu yra pakankamai motyvų manyti, kad 
socialinės apsaugos sistemai bus padaryta 
didelė žala. Tai turėtų būti taikoma ir 
dabartinėms išankstinio leidimo 
sistemoms, kurios atitinka 8 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka to paties autoriaus pateiktą 8 straipsnio 3 dalies pakeitimą. Valstybės 
narės ir toliau turi pačios spręsti, kaip tvarkyti išankstinio leidimo sistemą.

Pakeitimas 148
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 
narėje teikimo srityje ir neviršijant 
privalomojo sveikatos draudimo sistemos 
garantuojamo lygio valstybėje narėje, 
kurioje asmuo yra apdraustas, nebus 
pažeistas valstybių narių sveikatos sistemų 
ar jų socialinės apsaugos sistemų 
tvarumas. Tačiau Teisingumo Teismas 
pripažino, kad negalima atmesti 
galimybės, jog kilus pavojui, kad gali būti 
rimtai pažeista socialinės apsaugos 
sistemos finansinė pusiausvyra arba gali 
būti trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti laikomas 
svaria visuotinės svarbos priežastimi, kuria 

(31) Teisingumo Teismas pripažino, kad
esama pavojaus, kad gali būti rimtai 
pažeista socialinės apsaugos sistemos 
finansinė pusiausvyra arba gali būti 
trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti laikomas 
svaria visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvės teikti paslaugas 
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
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galima pateisinti laisvės teikti paslaugas 
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimą, jeigu laikomasi šių sąlygų: jei 
sveikatos priežiūros paslauga būtų 
suteikta jos teritorijoje, jos išlaidos būtų 
apmokamos šios valstybės socialinio 
draudimo sistemos, o atitinkamas 
išvykstančių pacientų srautas dėl 
direktyvos įgyvendinimo rimtai pažeistų 
arba galėtų rimtai pažeisti valstybės 
socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą ir (arba) tas pacientų srautas 
turėtų esminį poveikį arba galėtų turėti 
esminį poveikį ligoninių sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veiklai, 
kuria siekiama išvengti lovų pertekliaus, 
išbalansuotų (galėtų išbalansuoti) 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, sukeltų (galėtų sukelti) 
nereikalingų logistikos ir finansines 
sąnaudų, apsunkintų (galėtų apsunkinti) 
subalansuotų medicininių ir ligoninių 
paslaugų teikimą visiems arba sumažintų 
(galėtų sumažinti) atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje esančius sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo pajėgumus ar 
medicininę kompetenciją. Kadangi, norint 
įvertinti tikėtino išvykstančių pacientų 
srauto poveikį, reikalingos sudėtingos 
hipotezės ir skaičiavimai, direktyvoje 
leidžiama išankstinio leidimo sistema, 
jeigu yra pakankamai motyvų manyti, kad 
socialinės apsaugos sistemai bus padaryta 
didelė žala. Tai turėtų būti taikoma ir 
dabartinėms išankstinio leidimo 
sistemoms, kurios atitinka 8 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimą.

Or. en
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Pakeitimas 149
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 
narėje teikimo srityje ir neviršijant 
privalomojo sveikatos draudimo sistemos 
garantuojamo lygio valstybėje narėje, 
kurioje asmuo yra apdraustas, nebus 
pažeistas valstybių narių sveikatos sistemų 
ar jų socialinės apsaugos sistemų 
tvarumas. Tačiau Teisingumo Teismas 
pripažino, kad negalima atmesti galimybės, 
jog kilus pavojui, kad gali būti rimtai 
pažeista socialinės apsaugos sistemos 
finansinė pusiausvyra arba gali būti 
trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti laikomas 
svaria visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvės teikti paslaugas
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimą, jeigu laikomasi šių sąlygų: jei 
sveikatos priežiūros paslauga būtų 
suteikta jos teritorijoje, jos išlaidos būtų 
apmokamos šios valstybės socialinio 
draudimo sistemos, o atitinkamas 
išvykstančių pacientų srautas dėl 
direktyvos įgyvendinimo rimtai pažeistų 
arba galėtų rimtai pažeisti valstybės 

(31) Teisingumo Teismas pripažino, kad 
negalima atmesti galimybės, jog kilus 
pavojui, kad gali būti rimtai pažeista 
socialinės apsaugos sistemos finansinė 
pusiausvyra arba gali būti trukdoma 
įgyvendinti tikslą užtikrinti visiems 
prieinamas subalansuotas medicinines ir 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugas, jis gali būti laikomas svaria 
visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvo judėjimo principo 
taikymo apribojimą. Teisingumo Teismas 
pripažino, kad turi būti įmanoma planuoti 
šiuos aspektus: ligoninių skaičių, jų 
geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimą.
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socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą ir (arba) tas pacientų srautas 
turėtų esminį poveikį arba galėtų turėti 
esminį poveikį ligoninių sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veiklai, 
kuria siekiama išvengti lovų pertekliaus, 
išbalansuotų (galėtų išbalansuoti) 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, sukeltų (galėtų sukelti) 
nereikalingų logistikos ir finansines 
sąnaudų, apsunkintų (galėtų apsunkinti) 
subalansuotų medicininių ir ligoninių 
paslaugų teikimą visiems arba sumažintų 
(galėtų sumažinti) atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje esančius sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo pajėgumus ar 
medicininę kompetenciją. Kadangi, norint 
įvertinti tikėtino išvykstančių pacientų 
srauto poveikį, reikalingos sudėtingos 
hipotezės ir skaičiavimai, direktyvoje 
leidžiama išankstinio leidimo sistema, 
jeigu yra pakankamai motyvų manyti, kad 
socialinės apsaugos sistemai bus padaryta 
didelė žala. Tai turėtų būti taikoma ir 
dabartinėms išankstinio leidimo 
sistemoms, kurios atitinka 8 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Neturime įrodymų, kad laisvo judėjimo principų taikymas nekeltų grėsmės sveikatos 
priežiūros sistemų finansiniam tvarumui. Paskutiniojoje dalyje valstybėms narėms uždedama 
didžiulė našta: tam, kad galėtų steigti išankstinio leidimo sistemas, jos turėtų įrodyti, jog jų 
sveikatos sistemos yra finansiškai tvarios. Valstybėms narėms turėtų būti leista steigti 
išankstinių leidimų dėl stacionariosios sveikatos priežiūros sistemas, jei to reikia siekiant 
vykdyti jų viešus įsipareigojimus, susijusius su sveikatos priežiūros organizavimu ir teikimu.
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Pakeitimas 150
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
teikimo srityje ir neviršijant privalomojo 
sveikatos draudimo sistemos garantuojamo 
lygio valstybėje narėje, kurioje asmuo yra 
apdraustas, nebus pažeistas valstybių narių 
sveikatos sistemų ar jų socialinės apsaugos 
sistemų tvarumas. Tačiau Teisingumo 
Teismas pripažino, kad negalima atmesti 
galimybės, jog kilus pavojui, kad gali būti 
rimtai pažeista socialinės apsaugos 
sistemos finansinė pusiausvyra arba gali 
būti trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti laikomas 
svaria visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvės teikti paslaugas 
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimą, jeigu laikomasi šių sąlygų: jei 
sveikatos priežiūros paslauga būtų 
suteikta jos teritorijoje, jos išlaidos būtų 
apmokamos šios valstybės socialinio 
draudimo sistemos, o atitinkamas 
išvykstančių pacientų srautas dėl 
direktyvos įgyvendinimo rimtai pažeistų 
arba galėtų rimtai pažeisti valstybės 
socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą ir (arba) tas pacientų srautas 
turėtų esminį poveikį arba galėtų turėti 

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
teikimo srityje ir neviršijant privalomojo 
sveikatos draudimo sistemos garantuojamo 
lygio valstybėje narėje, kurioje asmuo yra 
apdraustas, nebus pažeistas valstybių narių 
sveikatos sistemų ar jų socialinės apsaugos 
sistemų tvarumas. Tačiau Teisingumo 
Teismas pripažino, kad negalima atmesti 
galimybės, jog kilus pavojui, kad gali būti 
rimtai pažeista socialinės apsaugos 
sistemos finansinė pusiausvyra arba gali 
būti trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti laikomas 
svaria visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvės teikti paslaugas 
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimą. Valstybė narė, kurioje 
pacientas apdraustas, iš anksto ir 
skaidriai apibrėžia atsisakymo suteikti 
išankstinį leidimą kriterijus, susijusius su 
esminiais bendrų interesų motyvais.
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esminį poveikį ligoninių sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veiklai, 
kuria siekiama išvengti lovų pertekliaus, 
išbalansuotų (galėtų išbalansuoti) 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, sukeltų (galėtų sukelti) 
nereikalingų logistikos ir finansines 
sąnaudų, apsunkintų (galėtų apsunkinti) 
subalansuotų medicininių ir ligoninių 
paslaugų teikimą visiems arba sumažintų 
(galėtų sumažinti) atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje esančius sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo pajėgumus ar 
medicininę kompetenciją. Kadangi, norint 
įvertinti tikėtino išvykstančių pacientų 
srauto poveikį, reikalingos sudėtingos 
hipotezės ir skaičiavimai, direktyvoje 
leidžiama išankstinio leidimo sistema, 
jeigu yra pakankamai motyvų manyti, kad 
socialinės apsaugos sistemai bus padaryta 
didelė žala. Tai turėtų būti taikoma ir 
dabartinėms išankstinio leidimo 
sistemoms, kurios atitinka 8 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra susijęs su to paties autoriaus pateiktu 8 straipsnio 3 dalies pakeitimu. 
Reikia išaiškinti, kada prašymams dėl gydymo kitoje valstybėje narėje gali būti taikoma 
išankstinio leidimo tvarka ir dėl kokių priežasčių gali būti nesuteiktas išankstinis leidimas. 
[…] tik sukeltų  pacientams painiavą.

Pakeitimas 151
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje 

(31) Teisingumo Teismas pripažino, kad 
negalima atmesti galimybės, jog kilus 
pavojui, kad gali būti rimtai pažeista 
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narėje teikimo srityje ir neviršijant 
privalomojo sveikatos draudimo sistemos 
garantuojamo lygio valstybėje narėje, 
kurioje asmuo yra apdraustas, nebus 
pažeistas valstybių narių sveikatos sistemų 
ar jų socialinės apsaugos sistemų 
tvarumas. Tačiau Teisingumo Teismas 
pripažino, kad negalima atmesti galimybės, 
jog kilus pavojui, kad gali būti rimtai 
pažeista socialinės apsaugos sistemos 
finansinė pusiausvyra arba gali būti 
trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti laikomas 
svaria visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvės teikti paslaugas 
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimą, jeigu laikomasi šių sąlygų: jei 
sveikatos priežiūros paslauga būtų 
suteikta jos teritorijoje, jos išlaidos būtų 
apmokamos šios valstybės socialinio 
draudimo sistemos, o atitinkamas 
išvykstančių pacientų srautas dėl 
direktyvos įgyvendinimo rimtai pažeistų 
arba galėtų rimtai pažeisti valstybės 
socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą ir (arba) tas pacientų srautas 
turėtų esminį poveikį arba galėtų turėti 
esminį poveikį ligoninių sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veiklai, 
kuria siekiama išvengti lovų pertekliaus,
išbalansuotų (galėtų išbalansuoti) 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, sukeltų (galėtų sukelti) 
nereikalingų logistikos ir finansines 
sąnaudų, apsunkintų (galėtų apsunkinti) 
subalansuotų medicininių ir ligoninių 
paslaugų teikimą visiems arba sumažintų 

socialinės apsaugos sistemos finansinė 
pusiausvyra arba gali būti trukdoma 
įgyvendinti tikslą užtikrinti visiems 
prieinamas subalansuotas medicinines ir 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugas, jis gali būti laikomas svaria 
visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvės teikti paslaugas 
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Taigi šioje direktyvoje 
turėtų būti nustatyta išankstinio leidimo 
sistema prisiimant kitoje valstybėje narėje 
suteiktų stacionariosios ir specializuotos
sveikatos priežiūros išlaidų padengimą. Tai 
turėtų būti taikoma ir dabartinėms 
išankstinio leidimo sistemoms, kurios 
atitinka 8 straipsnyje nustatytas sąlygas.
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(galėtų sumažinti) atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje esančius sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo pajėgumus ar 
medicininę kompetenciją. Kadangi, norint 
įvertinti tikėtino išvykstančių pacientų 
srauto poveikį, reikalingos sudėtingos
hipotezės ir skaičiavimai, direktyvoje 
leidžiama išankstinio leidimo sistema, 
jeigu yra pakankamai motyvų manyti, kad 
socialinės apsaugos sistemai bus padaryta 
didelė žala. Tai turėtų būti taikoma ir 
dabartinėms išankstinio leidimo 
sistemoms, kurios atitinka 8 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. fr

Pagrindimas

Neįmanoma iš anksto įvertinti, kokį poveikį valstybių narių sveikatos sistemoms turės šios 
direktyvos taikymas. Būtina neperžengti Teisingumo Teismo sprendime nustatytų ribų ir dar 
kartą patvirtinti, jog reikia išsaugoti išankstinį leidimą teikti sveikatos priežiūros paslaugas 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje pacientas yra apdraustas.

Pakeitimas 152
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
teikimo srityje ir neviršijant privalomojo 
sveikatos draudimo sistemos garantuojamo 
lygio valstybėje narėje, kurioje asmuo yra 
apdraustas, nebus pažeistas valstybių narių 
sveikatos sistemų ar jų socialinės apsaugos 
sistemų tvarumas. Tačiau Teisingumo 
Teismas pripažino, kad negalima atmesti 
galimybės, jog kilus pavojui, kad gali būti 
rimtai pažeista socialinės apsaugos 
sistemos finansinė pusiausvyra arba gali 

(31) Turimi duomenys rodo, kad taikant 
laisvo judėjimo principą sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
teikimo srityje ir neviršijant privalomojo 
sveikatos draudimo sistemos garantuojamo 
lygio valstybėje narėje, kurioje asmuo yra 
apdraustas, nebus pažeistas valstybių narių 
sveikatos sistemų ar jų socialinės apsaugos 
sistemų tvarumas. Tačiau Teisingumo 
Teismas pripažino, kad negalima atmesti 
galimybės, jog kilus pavojui, kad gali būti 
rimtai pažeista socialinės apsaugos 
sistemos finansinė pusiausvyra arba gali 
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būti trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti laikomas 
svaria visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvės teikti paslaugas 
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimą, jeigu laikomasi šių sąlygų: jei 
sveikatos priežiūros paslauga būtų 
suteikta jos teritorijoje, jos išlaidos būtų 
apmokamos šios valstybės socialinio 
draudimo sistemos, o atitinkamas 
išvykstančių pacientų srautas dėl 
direktyvos įgyvendinimo rimtai pažeistų 
arba galėtų rimtai pažeisti valstybės 
socialinės apsaugos sistemos finansų 
pusiausvyrą ir (arba) tas pacientų srautas 
turėtų esminį poveikį arba galėtų turėti 
esminį poveikį ligoninių sektoriaus 
planavimo ir racionalizavimo veiklai, 
kuria siekiama išvengti lovų pertekliaus, 
išbalansuotų (galėtų išbalansuoti) 
stacionariosios sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą, sukeltų (galėtų sukelti) 
nereikalingų logistikos ir finansines 
sąnaudų, apsunkintų (galėtų apsunkinti) 
subalansuotų medicininių ir ligoninių 
paslaugų teikimą visiems arba sumažintų 
(galėtų sumažinti) atitinkamos valstybės 
narės teritorijoje esančius sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo pajėgumus ar 
medicininę kompetenciją. Kadangi, norint 
įvertinti tikėtino išvykstančių pacientų 
srauto poveikį, reikalingos sudėtingos 
hipotezės ir skaičiavimai, direktyvoje 
leidžiama išankstinio leidimo sistema, 
jeigu yra pakankamai motyvų manyti, kad 
socialinės apsaugos sistemai bus padaryta 
didelė žala. Tai turėtų būti taikoma ir 

būti trukdoma įgyvendinti tikslą užtikrinti 
visiems prieinamas subalansuotas 
medicinines ir stacionariosios sveikatos 
priežiūros paslaugas, jis gali būti laikomas 
svaria visuotinės svarbos priežastimi, kuria 
galima pateisinti laisvės teikti paslaugas 
principo taikymo apribojimą. Teisingumo 
Teismas pripažino, kad turi būti įmanoma 
planuoti šiuos aspektus: ligoninių skaičių, 
jų geografinį pasiskirstymą, jų veiklos 
organizavimo pobūdį, joms teikiamą įrangą 
ir net ligoninėse teikiamų medicininių 
paslaugų pobūdį. Šioje direktyvoje turėtų 
būti nustatyta išankstinio leidimo sistema 
prisiimant kitoje valstybėje narėje suteiktų 
stacionariosios sveikatos priežiūros išlaidų 
padengimą, išskyrus kai laikomasi šių 
sąlygų: gydymas negali būti suteiktas 
valstybėje narėje, kurioje apdraustas 
pacientas, dėl pernelyg ilgų paslaugų 
laukiančiųjų sąrašų, pacientai gyvena 
pasienio zonose, liga, kurią reikia gydyti, 
yra reta, todėl reikalingas labai 
specializuotas gydymas, arba sveikatos 
priežiūra teikiama pagal sveikatos 
draudimo fondų ir sveikatos priežiūros 
institucijų užsienyje sutartis. Tai turėtų 
būti taikoma ir dabartinėms išankstinio 
leidimo sistemoms, kurios atitinka 8 
straipsnyje nustatytas sąlygas.
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dabartinėms išankstinio leidimo 
sistemoms, kurios atitinka 8 straipsnyje 
nustatytas sąlygas.

Or. nl

Pagrindimas

Derinama su 8 straipsnio 3 dalimi.

Pakeitimas 153
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Atsižvelgdamos į Teisingumo 
Teismo teisminę praktiką valstybės narės 
gali taikyti išankstinio leidimo 
reikalavimą, kai nacionalinės sistemos yra 
prašoma kompensuoti stacionariųjų 
sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų 
kitoje valstybėje narėje, išlaidas. Šis 
reikalavimas turėtų būti laikomas 
pagrįstu ir būtinu. Tokiu atveju, siekiant 
patenkinti įvairius poreikius, turi būti 
įmanoma planuoti šiuos bendrais 
bruožais išdėstytus aspektus: ligoninių 
skaičių, jų geografinį pasiskirstymą, jų 
veiklos organizavimo pobūdį, joms 
teikiamą įrangą ir net ligoninėse teikiamų 
medicininių paslaugų pobūdį. Šiuo 
planavimu, visų pirma, turėtų būti 
siekiama užtikrinti galimybes naudotis 
subalansuota veiksmingo stacionariojo 
gydymo atitinkamoje valstybėje narėje 
įvairove. Kita vertus, jis padės racionaliai 
naudoti išteklius, kartu užtikrinant 
finansinių, techninių ir žmogiškųjų 
išteklių socialinį veiksmingumą.

Or. es
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Pagrindimas

Išankstinis leidimas gali būti palaikytas tarpvalstybinio judumo teisės suvaržymu, nors iš 
tikrųjų tai yra piliečiams, net nekeliaujantiems, suteikiama garantija.

Pasiūlymas galėtų daryti poveikį sąlygoms, pagal kurias sveikatos priežiūros paslaugos 
teikiamos daugumai piliečių, kurie nusprendžia nekeliauti į kitą valstybę narę, kad 
pasinaudotų sveikatos priežiūros paslaugomis, nes tai gali trukdyti organizuoti ir planuoti 
sveikatos priežiūrą valstybėje narėje, kuri priima keliaujantį pacientą.

Pakeitimas 154
Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Turint mintyje tai, kad esant 
skirtingoms Europos sveikatos priežiūros 
sistemoms ir finansavimo modeliams 
galima numatyti, jog daugelis valstybių 
narių turės sunkumų perkelti šią 
direktyvą į savo nacionalinius teisės 
aktus, įgyvendinimo nuostatose reikėtų 
numatyti lankstumo galimybę.

Or. es

Pagrindimas

Būtina užtikrinti galimybę lanksčiai pritaikyti įgyvendinamą direktyvą. 

Pakeitimas 155
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visais atvejais, jeigu valstybė narė 
nusprendžia taikyti išankstinio leidimo 
sistemą dėl įsipareigojimo padengti kitose 

(32) Suteikus išankstinį leidimą pagal 
šioje direktyvoje nustatytą tvarką dėl 
įsipareigojimo padengti kitose valstybėse 
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valstybėse narėse suteiktų stacionariosios 
ar specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikantis šioje 
direktyvoje nustatytos tvarkos, tokių kitoje 
valstybėje narėje suteiktų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidos turėtų būti 
kompensuojamos valstybėje narėje, kur 
asmuo yra apdraustas, tokiu lygiu, kuris 
atitiktų valstybėje narėje, kur asmuo yra 
apdraustas, suteiktų tokių pačių ar panašių 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimo dydį, neviršijant faktinių 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų.
Tačiau, jeigu įvykdytos Reglamento (EB) 
Nr. 1408/71 22 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytos leidimo suteikimo sąlygos, 
leidimas turėtų būti suteiktas ir išmokos 
mokamos laikantis to reglamento nuostatų.
Tai taikoma visų pirma tais atvejais, kai 
leidimas yra suteiktas po administracinio ar 
juridinio prašymo nagrinėjimo ir kai tas 
pateikęs prašymą asmuo gavo gydymo 
paslaugas kitoje valstybėje narėje. Tokiu 
atveju šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 straipsniai 
netaikomi. Tai atitinka Teisingumo Teismo 
praktiką; Teismas nurodė, kad pacientai, 
kuriems buvo atsisakyta suteikti leidimą, o 
vėliau atsisakymas pripažintas nepagrįstu, 
turi teisę į gydymo paslaugų kitoje 
valstybėje narėje visų išlaidų padengimą 
laikantis valstybės narės, kurioje suteiktos 
gydymo paslaugos, nacionalinių teisės aktų 
nuostatų.

narėse suteiktų stacionariosios ar 
specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas tokių kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidos turėtų būti
kompensuojamos valstybėje narėje, kur 
asmuo yra apdraustas, tokiu lygiu, kuris 
atitiktų valstybėje narėje, kur asmuo yra 
apdraustas, suteiktų tokių pačių ar panašių 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimo dydį, neviršijant faktinių 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų.
Tačiau, jeigu įvykdytos Reglamento (EB) 
Nr. 1408/71 22 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytos leidimo suteikimo sąlygos, 
leidimas turėtų būti suteiktas ir išmokos 
mokamos laikantis to reglamento nuostatų.
Tai taikoma visų pirma tais atvejais, kai 
leidimas yra suteiktas po administracinio ar 
juridinio prašymo nagrinėjimo ir kai tas 
pateikęs prašymą asmuo gavo gydymo 
paslaugas kitoje valstybėje narėje. Tokiu 
atveju šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 straipsniai 
netaikomi. Tai atitinka Teisingumo Teismo 
praktiką; Teismas nurodė, kad pacientai, 
kuriems buvo atsisakyta suteikti leidimą, o 
vėliau atsisakymas pripažintas nepagrįstu, 
turi teisę į gydymo paslaugų kitoje 
valstybėje narėje visų išlaidų padengimą 
laikantis valstybės narės, kurioje suteiktos 
gydymo paslaugos, nacionalinių teisės aktų 
nuostatų.

Or. nl

Pagrindimas

Derinama su 8 straipsnio 3 dalimi.
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Pakeitimas 156
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Valstybės narės turėtų nuspręsti dėl 
tokių nacionalinių kontaktinių centrų 
formos ir skaičiaus. Nacionaliniai 
kontaktiniai centrai gali būti inkorporuoti ir 
į esamų informacinių centrų struktūrą arba 
būti steigiami jų veiklos pagrindu, jeigu 
bus aiškiai nurodyta, kad informaciniai 
centrai yra ir nacionaliniai kitose 
valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų kontaktiniai centrai. 
Nacionaliniai kontaktiniai centrai turėtų 
turėti tinkamas patalpas informacijai apie 
pagrindinius kitose valstybėse narėse 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
aspektus teikti ir prireikus teikti pacientams 
praktinei pagalbai. Komisija turėtų dirbti 
kartu su valstybėmis narėmis siekdama 
pagerinti bendradarbiavimą, susijusį su 
nacionaliniais kitose valstybėse narėse 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
kontaktiniais centrais, įskaitant tinkamos 
informacijos teikimą Bendrijos lygiu, 
pavyzdžiui, panaudojant Europos 
sveikatos portalą. Nacionaliniai 
kontaktiniai centrai neturėtų trukdyti 
valstybėms narėms steigti kitus susijusius 
kontaktinius centrus regionų ar vietos lygiu 
atsižvelgiant į jų sveikatos priežiūros 
sistemos organizavimo ypatumus.

(32) Valstybės narės turėtų nuspręsti dėl 
tokių nacionalinių kontaktinių centrų 
formos ir skaičiaus. Nacionaliniai 
kontaktiniai centrai gali būti inkorporuoti ir 
į esamų informacinių centrų struktūrą arba 
būti steigiami jų veiklos pagrindu, jeigu 
bus aiškiai nurodyta, kad informaciniai 
centrai yra ir nacionaliniai kitose 
valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų kontaktiniai centrai. 
Nacionaliniai kontaktiniai centrai turėtų 
turėti tinkamas patalpas informacijai apie 
pagrindinius kitose valstybėse narėse 
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 
aspektus teikti ir prireikus teikti pacientams 
praktinei pagalbai. Valstybės narės turėtų 
užtikrinti sveikatos priežiūros 
specialistams atstovaujančių organizacijų 
dalyvavimą šioje veikloje. Nacionaliniai 
kontaktiniai centrai neturėtų trukdyti 
valstybėms narėms steigti kitus susijusius 
kontaktinius centrus regionų ar vietos lygiu 
atsižvelgiant į jų sveikatos priežiūros 
sistemos organizavimo ypatumus. 
Nacionaliniai kontaktiniai centrai turėtų 
sugebėti teikti pacientams tinkamą 
informaciją apie sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse ir 
padėti jiems. Pagalba neapima teisinių 
konsultacijų.

Or. en
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Pakeitimas 157
Maria Berger

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visais atvejais, jeigu valstybė narė 
nusprendžia taikyti išankstinio leidimo 
sistemą dėl įsipareigojimo padengti kitose 
valstybėse narėse suteiktų stacionariosios 
ar specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikantis šioje direktyvoje 
nustatytos tvarkos, tokių kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidos turėtų būti 
kompensuojamos valstybėje narėje, kur 
asmuo yra apdraustas, tokiu lygiu, kuris 
atitiktų valstybėje narėje, kur asmuo yra 
apdraustas, suteiktų tokių pačių ar 
panašių sveikatos priežiūros paslaugų 
išlaidų kompensavimo dydį, neviršijant 
faktinių gautų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidų. Tačiau, jeigu įvykdytos 
Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
suteikimo sąlygos, leidimas turėtų būti 
suteiktas ir išmokos mokamos laikantis to 
reglamento nuostatų. Tai taikoma visų 
pirma tais atvejais, kai leidimas yra 
suteiktas po administracinio ar juridinio 
prašymo nagrinėjimo ir kai tas pateikęs 
prašymą asmuo gavo gydymo paslaugas 
kitoje valstybėje narėje. Tokiu atveju šios 
direktyvos 6, 7, 8 ir 9 straipsniai netaikomi. 
Tai atitinka Teisingumo Teismo praktiką; 
Teismas nurodė, kad pacientai, kuriems 
buvo atsisakyta suteikti leidimą, o vėliau 
atsisakymas pripažintas nepagrįstu, turi 
teisę į gydymo paslaugų kitoje valstybėje 
narėje visų išlaidų padengimą laikantis 
valstybės narės, kurioje suteiktos gydymo 
paslaugos, nacionalinių teisės aktų 
nuostatų.

(32) Visais atvejais, jeigu valstybė narė 
nusprendžia taikyti išankstinio leidimo 
sistemą dėl įsipareigojimo padengti kitose 
valstybėse narėse suteiktų stacionariosios 
ar specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikantis šioje direktyvoje 
nustatytos tvarkos, tokių kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidos turėtų būti 
kompensuojamos valstybėje narėje, kur 
asmuo yra apdraustas. Tačiau, jeigu 
įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
suteikimo sąlygos, leidimas turėtų būti 
suteiktas ir išmokos mokamos laikantis to 
reglamento nuostatų. Tai taikoma visų 
pirma tais atvejais, kai leidimas yra 
suteiktas po administracinio ar juridinio 
prašymo nagrinėjimo ir kai tas pateikęs 
prašymą asmuo gavo gydymo paslaugas 
kitoje valstybėje narėje. Tokiu atveju šios 
direktyvos 6, 7, 8 ir 9 straipsniai netaikomi. 
Tai atitinka Teisingumo Teismo praktiką; 
Teismas nurodė, kad pacientai, kuriems 
buvo atsisakyta suteikti leidimą, o vėliau 
atsisakymas pripažintas nepagrįstu, turi 
teisę į gydymo paslaugų kitoje valstybėje 
narėje visų išlaidų padengimą laikantis 
valstybės narės, kurioje suteiktos gydymo 
paslaugos, nacionalinių teisės aktų 
nuostatų.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant, kad nekiltų grėsmė pagrindiniams valstybių narių, kuriose teikiama sveikatos 
priežiūros paslauga, sveikatos sistemų finansiniams principams, turi būti nustatomos faktinės 
išlaidos, patirtos valstybėje narėje, kurioje suteikta sveikatos priežiūros paslauga.

Pakeitimas 158
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visais atvejais, jeigu valstybė narė 
nusprendžia taikyti išankstinio leidimo 
sistemą dėl įsipareigojimo padengti kitose 
valstybėse narėse suteiktų stacionariosios 
ar specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikantis šioje direktyvoje 
nustatytos tvarkos, tokių kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidos turėtų būti 
kompensuojamos valstybėje narėje, kur 
asmuo yra apdraustas, tokiu lygiu, kuris 
atitiktų valstybėje narėje, kur asmuo yra 
apdraustas, suteiktų tokių pačių ar panašių
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimo dydį, neviršijant faktinių 
gautų sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų.
Tačiau, jeigu įvykdytos Reglamento (EB) 
Nr. 1408/71 22 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytos leidimo suteikimo sąlygos, 
leidimas turėtų būti suteiktas ir išmokos 
mokamos laikantis to reglamento nuostatų.
Tai taikoma visų pirma tais atvejais, kai 
leidimas yra suteiktas po administracinio ar 
juridinio prašymo nagrinėjimo ir kai tas 
pateikęs prašymą asmuo gavo gydymo 
paslaugas kitoje valstybėje narėje. Tokiu 
atveju šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 straipsniai 
netaikomi. Tai atitinka Teisingumo Teismo 
praktiką; Teismas nurodė, kad pacientai, 
kuriems buvo atsisakyta suteikti leidimą, o 
vėliau atsisakymas pripažintas nepagrįstu, 
turi teisę į gydymo paslaugų kitoje 

(32) Visais atvejais, jeigu valstybė narė 
nusprendžia taikyti išankstinio leidimo 
sistemą dėl įsipareigojimo padengti kitose 
valstybėse narėse suteiktų stacionariosios 
ar specializuotos sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas laikantis šioje direktyvoje 
nustatytos tvarkos, tokių kitoje valstybėje 
narėje suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidos turėtų būti 
kompensuojamos valstybėje narėje, kur 
asmuo yra apdraustas, tokiu lygiu, kuris 
atitiktų valstybėje narėje, kur asmuo yra 
apdraustas, suteiktų šių sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimo 
dydį, neviršijant faktinių gautų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidų. Tačiau, jeigu 
įvykdytos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
suteikimo sąlygos, leidimas turėtų būti 
suteiktas ir išmokos mokamos laikantis to 
reglamento nuostatų. Tai taikoma visų 
pirma tais atvejais, kai leidimas yra 
suteiktas po administracinio ar juridinio 
prašymo nagrinėjimo ir kai tas pateikęs 
prašymą asmuo gavo gydymo paslaugas 
kitoje valstybėje narėje. Tokiu atveju šios 
direktyvos 6, 7, 8 ir 9 straipsniai netaikomi.
Tai atitinka Teisingumo Teismo praktiką; 
Teismas nurodė, kad pacientai, kuriems 
buvo atsisakyta suteikti leidimą, o vėliau 
atsisakymas pripažintas nepagrįstu, turi 
teisę į gydymo paslaugų kitoje valstybėje 
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valstybėje narėje visų išlaidų padengimą 
laikantis valstybės narės, kurioje suteiktos 
gydymo paslaugos, nacionalinių teisės aktų 
nuostatų.

narėje visų išlaidų padengimą laikantis 
valstybės narės, kurioje suteiktos gydymo 
paslaugos, nacionalinių teisės aktų 
nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Frazė „tokių pačių ar panašių“ sveikatos priežiūros paslaugų yra teisiškai neaiški ir todėl 
turi būti išbraukta.

Pakeitimas 159
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Valstybių narių nustatytos procedūros 
dėl kitose valstybėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų turėtų suteikti 
pacientams objektyvumo, 
nediskriminavimo ir skaidrumo garantijas, 
kurios užtikrintų nacionalinių valdžios 
institucijų sprendimų priėmimą laiku ir 
atsižvelgiant į šiuos bendruosius principus 
ir individualias aplinkybes kiekvienu 
atveju. Tai taikoma ir faktiniam kitoje 
valstybėje narėje suteiktų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimui 
pacientui sugrįžus. Yra tikslinga, kad 
pacientai sprendimą dėl kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų paprastai turėtų gauti per 
penkiolika kalendorinių dienų. Tačiau tas 
laikotarpis galėtų būti trumpesnis, jeigu 
tokio prašomo gydymo reikia skubiai. 
Visais atvejais 2005 m. rugsėjo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nustatytų 
pripažinimo procedūrų ir paslaugų 
teikimo taisyklių taikymui neturėtų daryti 

(33) Valstybių narių nustatytos procedūros 
dėl kitose valstybėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų turėtų suteikti 
pacientams objektyvumo, 
nediskriminavimo ir skaidrumo garantijas, 
kurios užtikrintų nacionalinių valdžios 
institucijų sprendimų priėmimą laiku ir 
atsižvelgiant į šiuos bendruosius principus 
ir individualias aplinkybes kiekvienu 
atveju laikotarpį sumažinant, kai tai 
būtina dėl paciento sveikatos būklės ir 
reikalingo skubaus gydymo. Tai taikoma ir 
faktiniam kitoje valstybėje narėje suteiktų 
sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
kompensavimui pacientui sugrįžus. Yra 
tikslinga, kad pacientai sprendimą dėl 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų paprastai turėtų gauti 
per penkiolika kalendorinių dienų.
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įtakos šios bendros taisyklės.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama šios konstatuojamosios dalies tekstą ir nuostatas padaryti aiškesnius. 
Nuoroda į Direktyvą 2005/36 išbraukta, nes ji įtraukta į konstatuojamųjų dalių 37 ir 37 a 
pakeitimus.

Pakeitimas 160
Colm Burke

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Valstybių narių nustatytos procedūros 
dėl kitose valstybėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų turėtų suteikti 
pacientams objektyvumo, 
nediskriminavimo ir skaidrumo garantijas, 
kurios užtikrintų nacionalinių valdžios 
institucijų sprendimų priėmimą laiku ir 
atsižvelgiant į šiuos bendruosius principus 
ir individualias aplinkybes kiekvienu 
atveju. Tai taikoma ir faktiniam kitoje 
valstybėje narėje suteiktų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimui 
pacientui sugrįžus. Yra tikslinga, kad 
pacientai sprendimą dėl kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų paprastai turėtų gauti per 
penkiolika kalendorinių dienų. Tačiau tas 
laikotarpis galėtų būti trumpesnis, jeigu 
tokio prašomo gydymo reikia skubiai. 
Visais atvejais 2005 m. rugsėjo 7 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo nustatytų pripažinimo 
procedūrų ir paslaugų teikimo taisyklių 
taikymui neturėtų daryti įtakos šios 
bendros taisyklės.

(33) Valstybių narių nustatytos procedūros 
dėl kitose valstybėse teikiamų sveikatos 
priežiūros paslaugų turėtų suteikti 
pacientams objektyvumo, 
nediskriminavimo ir skaidrumo garantijas, 
kurios užtikrintų nacionalinių valdžios 
institucijų sprendimų priėmimą laiku ir 
atsižvelgiant į šiuos bendruosius principus 
ir individualias aplinkybes kiekvienu 
atveju. Tai taikoma ir faktiniam kitoje 
valstybėje narėje suteiktų sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidų kompensavimui 
pacientui sugrįžus. Pacientai sprendimą 
dėl kitose valstybėse narėse teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų paprastai 
turėtų gauti per penkiolika kalendorinių 
dienų. Tačiau tas laikotarpis galėtų būti 
trumpesnis, jeigu tokio prašomo gydymo 
reikia skubiai. Visais atvejais 2005 m. 
rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nustatytų 
pripažinimo procedūrų ir paslaugų teikimo 
taisyklių taikymui neturėtų daryti įtakos 
šios bendros taisyklės.
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Or. en

Pagrindimas

Esama nedidelės, bet vis dėlto žymios, demografinės grupės, kuri gyvena daugiau nei vienoje 
valstybėje narėje. Taigi šie asmenys turėtų turėti teisę gauti nestacionariąsias sveikatos 
priežiūros paslaugas, pvz., gydymą, priežiūrą namuose ir kt., tik jei jų valstybės narės, kurioje 
yra apdrausti, draudimas apima tas pačias sveikatos priežiūros paslaugas.

Pakeitimas 161
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Jeigu pacientas gauna sveikatos 
priežiūros paslaugas valstybėje narėje, kuri 
nėra šalis, kurioje jis yra apdraustas, jis turi 
žinoti iš anksto, kokios taisyklės turi būti 
taikomos. Reikalingas aiškumas ir tada, kai 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai 
laikinai vyksta į kitą valstybę narę teikti 
medicinos paslaugų, ir kai sveikatos 
priežiūros paslauga teikiama kitoje 
valstybėje narėje. Šiais atvejais sveikatos 
priežiūros paslaugoms taikytinos taisyklės 
yra tos, kurios nustatytos valstybės narės, 
kurioje sveikatos priežiūros paslaugos 
teikiamos, įstatymų laikantis 5 str. 
nustatytų bendrųjų principų atsižvelgiant į 
tai, kad pagal Sutarties 152 str. 5 dalį už 
sveikatos paslaugų ir medicinos pagalbos 
organizavimą ir teikimą atsakingos 
valstybės narės. Tai padės pacientui 
informuotai pasirinkti ir leis išvengti 
nesusipratimų bei klaidingo supratimo. Tai 
leis padidinti paciento ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjo tarpusavio 
pasitikėjimą. 

(35) Jeigu pacientas gauna sveikatos 
priežiūros paslaugas valstybėje narėje, kuri 
nėra šalis, kurioje jis yra apdraustas, jis turi 
žinoti iš anksto, kokios taisyklės turi būti 
taikomos. Reikalingas aiškumas ir tada, kai 
sveikatos priežiūros paslauga teikiama 
kitoje valstybėje narėje. Šiais atvejais 
sveikatos priežiūros paslaugoms taikytinos 
taisyklės yra tos, kurios nustatytos 
valstybės narės, kurioje sveikatos 
priežiūros paslaugos teikiamos, įstatymų 
laikantis 5 str. nustatytų bendrųjų principų 
atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties 152 
str. 5 dalį už sveikatos paslaugų ir 
medicinos pagalbos organizavimą ir 
teikimą atsakingos valstybės narės. Tai 
padės pacientui informuotai pasirinkti ir 
leis išvengti nesusipratimų bei klaidingo 
supratimo. Tai leis padidinti paciento ir 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo 
tarpusavio pasitikėjimą.

Or. pt
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Pakeitimas 162
Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36a) Kiekviena valstybė narė pati 
nustato, kuriais nacionaliniais tinklais 
galėtų naudotis pacientai iš bet kurios 
kitos valstybės narės, ir garantuoja 
minimalią kokybę ir saugumą, o tam 
reikia priežiūros procesų sertifikavimo 
tvarkos. Sertifikavimą galėtų atlikti 
paskirtos tarptautinės institucijos, kurios 
vertins viešų ir privačių sveikatos sistemų 
kokybę ir saugumą bei jų tvarumo 
kriterijus. Galėtų būti įsteigta Europos 
valdyba, kurią sudarytų valstybių narių ir 
svarbiausių pacientų asociacijų sąjungų 
atstovai ir kuri būtų atsakinga už 
įgyvendinimo, kurį užtikrina valstybės 
narės, priežiūrą ir stebėseną. 

Or. en

Pagrindimas

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.



AM\763902LT.doc 49/72 PE418.320v01-00

LT

Pakeitimas 163
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Norint išnaudoti kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų vidaus rinkos galimybes 
reikalingas įvairių valstybių narių 
paslaugų teikėjų, paslaugų pirkėjų ir 
reguliuojančių institucijų 
bendradarbiavimas nacionaliniu, regioniniu 
ar vietos lygiu siekiant užtikrinti saugias, 
kokybiškas ir veiksmingas pacientams iš 
kitų valstybių narių teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas. Tai ypač svarbu 
bendradarbiavimui pasienio regionuose, 
kai paslaugų teikimas kitoje valstybėje 
narėje gali būti veiksmingiausias sveikatos 
paslaugų teikimo organizavimo būdas 
vietos gyventojams, tačiau siekiant tvaraus 
paslaugų teikimo abipus sienos reikalingas 
skirtingų valstybių narių sveikatos sistemų 
bendradarbiavimas. Tokio 
bendradarbiavimo formos galėtų būti 
bendras planavimas, procedūrų ar standartų 
abipusis pripažinimas ar pritaikymas, 
atitinkamų nacionalinių informacinių ir 
ryšių technologijų sistemų sąveika, 
praktinės priemonės užtikrinti sveikatos 
priežiūros tęstinumui ar praktinė pagalba 
sveikatos priežiūros specialistams teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse laikinai ar nereguliariai.
Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nustatyta, kad 
laisvas paslaugų teikimas laikinai ar 
nereguliariai, įskaitant sveikatos 
priežiūros specialistų teikiamas 
paslaugas, kitoje valstybėje narėje, 
reglamentuojamas specialių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, neturėtų būti 
ribojamas dėl jokių su profesinėmis 
kvalifikacijomis siejamų motyvų. Ši 
direktyva neturėtų pažeisti minėtų 

(37) Reikalingas įvairių valstybių narių 
paslaugų teikėjų, paslaugų pirkėjų ir 
reguliuojančių institucijų 
bendradarbiavimas nacionaliniu, regioniniu 
ar vietos lygiu siekiant užtikrinti saugias, 
kokybiškas ir veiksmingas pacientams iš 
kitų valstybių narių teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas. Tai ypač svarbu 
bendradarbiavimui pasienio regionuose, 
kai sveikatos priežiūros teikimas kitoje 
valstybėje narėje gali būti veiksmingas
sveikatos priežiūros teikimo organizavimo 
būdas vietos gyventojams, tačiau siekiant 
tvaraus paslaugų teikimo abipus sienos 
reikalingas skirtingų valstybių narių 
sveikatos sistemų bendradarbiavimas. 
Tokio bendradarbiavimo formos galėtų 
būti bendras planavimas, procedūrų ar 
standartų abipusis pripažinimas ar 
pritaikymas, atitinkamų nacionalinių 
informacinių ir ryšių technologijų sistemų 
sąveika, praktinės priemonės sveikatos 
priežiūros tęstinumui užtikrinti.
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Direktyvos 2005/36/EB nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma direktyva turi apimti tik tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir pacientų judėjimo 
atvejus, t. y. atskirų pacientų naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis užsienyje.

Pakeitimas 164
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Norint išnaudoti kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų vidaus rinkos galimybes
reikalingas įvairių valstybių narių paslaugų 
teikėjų, paslaugų pirkėjų ir reguliuojančių 
institucijų bendradarbiavimas nacionaliniu, 
regioniniu ar vietos lygiu siekiant užtikrinti 
saugias, kokybiškas ir veiksmingas 
pacientams iš kitų valstybių narių 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. 
Tai ypač svarbu bendradarbiavimui 
pasienio regionuose, kai paslaugų teikimas 
kitoje valstybėje narėje gali būti 
veiksmingiausias sveikatos paslaugų 
teikimo organizavimo būdas vietos 
gyventojams, tačiau siekiant tvaraus 
paslaugų teikimo abipus sienos reikalingas 
skirtingų valstybių narių sveikatos sistemų 
bendradarbiavimas. Tokio 
bendradarbiavimo formos galėtų būti 
bendras planavimas, procedūrų ar standartų 
abipusis pripažinimas ar pritaikymas, 
atitinkamų nacionalinių informacinių ir 
ryšių technologijų sistemų sąveika, 
praktinės priemonės užtikrinti sveikatos 
priežiūros tęstinumui ar praktinė pagalba 
sveikatos priežiūros specialistams teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 

(37) Reikalingas įvairių valstybių narių 
paslaugų teikėjų, paslaugų pirkėjų ir 
reguliuojančių institucijų 
bendradarbiavimas nacionaliniu, regioniniu 
ar vietos lygiu siekiant užtikrinti saugias, 
kokybiškas ir veiksmingas pacientams iš 
kitų valstybių narių teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas. Tai ypač svarbu 
bendradarbiavimui pasienio regionuose, 
kai paslaugų teikimas kitoje valstybėje 
narėje gali būti veiksmingiausias sveikatos 
paslaugų teikimo organizavimo būdas 
vietos gyventojams, tačiau siekiant tvaraus 
paslaugų teikimo abipus sienos reikalingas 
skirtingų valstybių narių sveikatos sistemų 
bendradarbiavimas. Tokio 
bendradarbiavimo formos galėtų būti 
bendras planavimas, procedūrų ar standartų 
abipusis pripažinimas ar pritaikymas, 
atitinkamų nacionalinių informacinių ir 
ryšių technologijų sistemų sąveika, 
praktinės priemonės sveikatos priežiūros 
tęstinumui užtikrinti ar praktinė pagalba 
sveikatos priežiūros specialistams teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse laikinai ar nereguliariai.
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valstybėse laikinai ar nereguliariai. 
Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nustatyta, kad 
laisvas paslaugų teikimas laikinai ar 
nereguliariai, įskaitant sveikatos 
priežiūros specialistų teikiamas 
paslaugas, kitoje valstybėje narėje, 
reglamentuojamas specialių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, neturėtų būti 
ribojamas dėl jokių su profesinėmis 
kvalifikacijomis siejamų motyvų. Ši 
direktyva neturėtų pažeisti minėtų 
Direktyvos 2005/36/EB nuostatų.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi ši direktyva skirta visų rūšių sveikatos priežiūros paslaugoms, nebūtina nurodyti 
kitose valstybėse narėse teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų vidaus rinkos.

Ši dalis perkelta į naują 37a konstatuojamąją dalį, kurioje ji turi būti tiksliau suformuluota. 

Pakeitimas 165
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Norint išnaudoti kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų vidaus rinkos galimybes
reikalingas įvairių valstybių narių paslaugų 
teikėjų, paslaugų pirkėjų ir reguliuojančių 
institucijų bendradarbiavimas nacionaliniu, 
regioniniu ar vietos lygiu siekiant užtikrinti 
saugias, kokybiškas ir veiksmingas 
pacientams iš kitų valstybių narių 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. 
Tai ypač svarbu bendradarbiavimui 
pasienio regionuose, kai paslaugų teikimas 
kitoje valstybėje narėje gali būti 
veiksmingiausias sveikatos paslaugų 
teikimo organizavimo būdas vietos 

(37) Norint užtikrinti kitose valstybėse 
narėse teikiamas sveikatos priežiūros 
paslaugas reikalingas įvairių valstybių 
narių paslaugų teikėjų, paslaugų pirkėjų ir 
reguliuojančių institucijų 
bendradarbiavimas nacionaliniu, regioniniu 
ar vietos lygiu siekiant užtikrinti saugias, 
kokybiškas ir veiksmingas pacientams iš 
kitų valstybių narių teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas. Tai ypač svarbu 
bendradarbiavimui pasienio regionuose, 
kai paslaugų teikimas kitoje valstybėje 
narėje gali būti veiksmingiausias sveikatos 
paslaugų teikimo organizavimo būdas 
vietos gyventojams, tačiau siekiant tvaraus 
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gyventojams, tačiau siekiant tvaraus 
paslaugų teikimo abipus sienos reikalingas 
skirtingų valstybių narių sveikatos sistemų 
bendradarbiavimas. Tokio 
bendradarbiavimo formos galėtų būti 
bendras planavimas, procedūrų ar standartų 
abipusis pripažinimas ar pritaikymas, 
atitinkamų nacionalinių informacinių ir 
ryšių technologijų sistemų sąveika, 
praktinės priemonės užtikrinti sveikatos 
priežiūros tęstinumui ar praktinė pagalba 
sveikatos priežiūros specialistams teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse laikinai ar nereguliariai. 
Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nustatyta, kad 
laisvas paslaugų teikimas laikinai ar 
nereguliariai, įskaitant sveikatos priežiūros 
specialistų teikiamas paslaugas, kitoje 
valstybėje narėje, reglamentuojamas 
specialių Bendrijos teisės aktų nuostatų, 
neturėtų būti ribojamas dėl jokių su 
profesinėmis kvalifikacijomis siejamų 
motyvų. Ši direktyva neturėtų pažeisti 
minėtų Direktyvos 2005/36/EB nuostatų.

paslaugų teikimo abipus sienos reikalingas 
skirtingų valstybių narių sveikatos sistemų 
bendradarbiavimas. Tokio 
bendradarbiavimo formos galėtų būti 
bendras planavimas, procedūrų ar standartų 
abipusis pripažinimas ar pritaikymas, 
atitinkamų nacionalinių informacinių ir 
ryšių technologijų sistemų sąveika, 
praktinės priemonės sveikatos priežiūros 
tęstinumui užtikrinti ar praktinė pagalba 
sveikatos priežiūros specialistams teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse laikinai ar nereguliariai. 
Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nustatyta, kad 
laisvas paslaugų teikimas laikinai ar 
nereguliariai, įskaitant sveikatos priežiūros 
specialistų teikiamas paslaugas, kitoje 
valstybėje narėje, reglamentuojamas 
specialių Bendrijos teisės aktų nuostatų, 
neturėtų būti ribojamas dėl jokių su 
profesinėmis kvalifikacijomis siejamų 
motyvų. Ši direktyva neturėtų pažeisti 
minėtų Direktyvos 2005/36/EB nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje, ypač pasienio regionuose, teikimas 
nėra vidaus rinkos reikalas. Bendradarbiavimą sveikatos priežiūros paslaugų srityje pasienio 
regionuose šiuo metu reguliuoja dvišaliai arba daugiašaliai valstybių narių susitarimai ir 
(arba) Europos regionų bendradarbiavimo programos. Iki šiol jos buvo labai veiksmingos ir 
efektyvios ir turėtų tokios likti. Šis bendradarbiavimas visiškai nesusijęs su vidaus rinkos 
principais.
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Pakeitimas 166
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Norint išnaudoti kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų vidaus rinkos galimybes 
reikalingas įvairių valstybių narių paslaugų 
teikėjų, paslaugų pirkėjų ir reguliuojančių 
institucijų bendradarbiavimas nacionaliniu, 
regioniniu ar vietos lygiu siekiant užtikrinti 
saugias, kokybiškas ir veiksmingas 
pacientams iš kitų valstybių narių 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. 
Tai ypač svarbu bendradarbiavimui 
pasienio regionuose, kai paslaugų teikimas
kitoje valstybėje narėje gali būti 
veiksmingiausias sveikatos paslaugų 
teikimo organizavimo būdas vietos 
gyventojams, tačiau siekiant tvaraus 
paslaugų teikimo abipus sienos reikalingas 
skirtingų valstybių narių sveikatos sistemų 
bendradarbiavimas. Tokio 
bendradarbiavimo formos galėtų būti 
bendras planavimas, procedūrų ar standartų 
abipusis pripažinimas ar pritaikymas, 
atitinkamų nacionalinių informacinių ir 
ryšių technologijų sistemų sąveika, 
praktinės priemonės užtikrinti sveikatos 
priežiūros tęstinumui ar praktinė pagalba 
sveikatos priežiūros specialistams teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse laikinai ar nereguliariai. 
Direktyvoje 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo nustatyta, kad 
laisvas paslaugų teikimas laikinai ar 
nereguliariai, įskaitant sveikatos priežiūros 
specialistų teikiamas paslaugas, kitoje 
valstybėje narėje, reglamentuojamas 
specialių Bendrijos teisės aktų nuostatų, 
neturėtų būti ribojamas dėl jokių su 
profesinėmis kvalifikacijomis siejamų 
motyvų. Ši direktyva neturėtų pažeisti 
minėtų Direktyvos 2005/36/EB nuostatų.

(37) Norint išnaudoti kitose valstybėse 
narėse teikiamų sveikatos priežiūros 
paslaugų vidaus rinkos galimybes 
reikalingas įvairių valstybių narių paslaugų 
teikėjų, paslaugų pirkėjų ir reguliuojančių 
institucijų bendradarbiavimas nacionaliniu, 
regioniniu ar vietos lygiu siekiant užtikrinti 
saugias, kokybiškas ir veiksmingas 
pacientams iš kitų valstybių narių 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. 
Tai ypač svarbu bendradarbiavimui 
pasienio regionuose, kai paslaugų teikimas 
kitoje valstybėje narėje gali būti 
veiksmingiausias sveikatos paslaugų 
teikimo organizavimo būdas vietos 
gyventojams, tačiau siekiant tvaraus 
paslaugų teikimo abipus sienos reikalingas 
skirtingų valstybių narių sveikatos sistemų
bendradarbiavimas. Tokio 
bendradarbiavimo formos galėtų būti 
bendras planavimas, procedūrų ar standartų 
abipusis pripažinimas ar pritaikymas, 
atitinkamų nacionalinių informacinių ir 
ryšių technologijų sistemų sąveika, 
praktinės priemonės sveikatos priežiūros 
tęstinumui užtikrinti ar praktinė pagalba 
sveikatos priežiūros specialistams teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse laikinai ar nereguliariai. 
Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas
tokioms priemonėms, kaip Europos 
sveikatos priežiūros specialisto kortelė, 
kurios padėtų sveikatos priežiūros 
specialistams teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas kitose valstybėse narėse, ypač 
jei šios priemonės padėtų užtikrinti 
sveikatos priežiūros paslaugas pacientams 
skirtingose valstybėse narėse Direktyvoje 
2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų 
pripažinimo nustatyta, kad laisvas paslaugų 
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teikimas laikinai ar nereguliariai, įskaitant 
sveikatos priežiūros specialistų teikiamas 
paslaugas, kitoje valstybėje narėje, 
reglamentuojamas specialių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, neturėtų būti 
ribojamas dėl jokių su profesinėmis 
kvalifikacijomis siejamų motyvų. Ši 
direktyva neturėtų pažeisti minėtų 
Direktyvos 2005/36/EB nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikros valstybės narės skirtingiems tikslams rengia profesines korteles nacionaliniu 
lygmeniu. Šiose kortelėse pateikiama informacija apie sveikatos priežiūros specialistą, tačiau 
šios kortelės dažnai skirtos tam, kad padėtų teikti sveikatos priežiūros paslaugas. E. receptai 
arba galimybė susipažinti su medicininiais dokumentais - tai funkcijos, kurios gali būti 
priskirtos sveikatos priežiūros specialisto kortelei. Šių priemonių paminėjimas direktyvoje 
galėtų paskatinti valstybes nares vykdyti politiką šioje srityje.

Pakeitimas 167
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37a) Direktyvoje 2005/36/EB nustatyta, 
kad laikinai ar nereguliariai laisvai 
teikiamos paslaugos, įskaitant kitoje 
valstybėje narėje sveikatos priežiūros 
specialistų teikiamas paslaugas, 
reglamentuojamas specialių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, neturėtų būti 
ribojamas dėl jokių su profesinėmis 
kvalifikacijomis siejamų motyvų. Ši 
direktyva neturėtų pažeisti minėtų 
Direktyvos 2005/36/EB nuostatų. Tačiau 
direktyvoje labai mažai atsižvelgiama į 
specifines sveikatos priežiūros 
kvalifikacijų ypatybes, dėl kurių gali kilti 
rizika pacientų sveikatai. Taigi kaip 
persvarstytos Direktyvos 2005/36/EB dalis 
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arba kaip speciali teisinė priemonė turėtų 
būti parengta atitinkama kvalifikacijų 
pripažinimo procedūra. 

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi ši direktyva neturėtų kelti abejonių dėl Direktyvos 2005/36/EB principų, reikėtų 
pažymėti, kad pastarosios direktyvos nuostatos dėl sveikatos priežiūros specialistų 
kvalifikacijų ir mokymų ypatybių yra neadekvačios ir dėl to gali kilti pavojus pacientų 
sveikatai. 

Pakeitimas 168
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
medicinine prasme ir naudoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje. 
Reglamentavimo ir administracinių 
barjerų tokiam pripažinimui pašalinimas 
nereiškia, kad nėra būtina kiekvienu 
atskiru atveju gauti tinkamą pacientą 
gydančio gydytojo ir vaistininko sutikimą, 
jeigu to reikia žmonių sveikatos apsaugai ir 
tai yra būtina ir proporcinga priemonė tam 
tikslui pasiekti. Toks medicininis 
pripažinimas neturėtų pažeisti ir valstybės 
narės, kurioje asmuo yra apdraustas, teisės 
spręsti tokių vaistų įtraukimo į socialinės 
apsaugos sistemos, kurioje asmuo yra 
apdraustas, kompensacijų sistemą. 

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui tokius receptus 
reikėtų pripažinti medicinine prasme ir 
naudoti paciento gyvenamoje valstybėje 
narėje, jei jie atitinka tos valstybės narės 
farmacijos budrumo taisykles, ir kad nėra 
būtina kiekvienu atskiru atveju gauti 
tinkamą pacientą gydančio gydytojo ir 
vaistininko sutikimą, jeigu to reikia žmonių 
sveikatos apsaugai ir tai yra būtina ir 
proporcinga priemonė tam tikslui pasiekti. 
Toks medicininis pripažinimas neturėtų 
pažeisti ir valstybės narės, kurioje asmuo 
yra apdraustas, teisės spręsti tokių vaistų 
įtraukimo į socialinės apsaugos sistemos, 
kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą. Prieš tai minėtą 
procedūrą įgyvendinti padės paciento 
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Įgyvendinti pripažinimo principą padės 
paciento saugos užtikrinimui reikalingų 
priemonių priėmimas ir vengimas 
neteisingai vartoti vaistus ar klaidinti dėl jų 
vartojimo.

saugos užtikrinimui reikalingų priemonių 
priėmimas ir vengimas neteisingai vartoti 
vaistus ar klaidinti dėl jų vartojimo.

Or. pl

Pakeitimas 169
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
medicinine prasme ir naudoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje. 
Reglamentavimo ir administracinių barjerų 
tokiam pripažinimui pašalinimas nereiškia, 
kad nėra būtina kiekvienu atskiru atveju 
gauti tinkamą pacientą gydančio gydytojo 
ir vaistininko sutikimą, jeigu to reikia 
žmonių sveikatos apsaugai ir tai yra būtina 
ir proporcinga priemonė tam tikslui 
pasiekti. Toks medicininis pripažinimas 
neturėtų pažeisti ir valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teisės spręsti tokių 
vaistų įtraukimo į socialinės apsaugos 
sistemos, kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą. Įgyvendinti 
pripažinimo principą padės paciento 
saugos užtikrinimui reikalingų priemonių 
priėmimas ir vengimas neteisingai vartoti 
vaistus ar klaidinti dėl jų vartojimo.

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
farmacijos įstaigose ir naudoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje. 
Reglamentavimo ir administracinių barjerų 
tokiam pripažinimui pašalinimas nereiškia, 
kad nėra būtina kiekvienu atskiru atveju 
gauti tinkamą pacientą gydančio gydytojo 
ir vaistininko sutikimą, jeigu to reikia 
žmonių sveikatos apsaugai ir tai yra būtina 
ir proporcinga priemonė tam tikslui 
pasiekti. Toks medicininis pripažinimas 
neturėtų pažeisti ir valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teisės spręsti tokių 
vaistų įtraukimo į socialinės apsaugos
sistemos, kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą, taip pat neturėtų 
pažeisti nacionalinių įkainių ir mokėjimo 
taisyklių. Įgyvendinti pripažinimo principą 
padės paciento saugos užtikrinimui 
reikalingų priemonių priėmimas ir 
vengimas neteisingai vartoti vaistus ar 
klaidinti dėl jų vartojimo.
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Or. de

Pagrindimas

Receptų pripažinimas – tai medicininių produktų, kuriuos parduoda farmacininkai, 
pripažinimas, o ne recepto medicininis pripažinimas.

Pakeitimas 170
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
medicinine prasme ir naudoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje. 
Reglamentavimo ir administracinių barjerų 
tokiam pripažinimui pašalinimas nereiškia, 
kad nėra būtina kiekvienu atskiru atveju 
gauti tinkamą pacientą gydančio gydytojo 
ir vaistininko sutikimą, jeigu to reikia 
žmonių sveikatos apsaugai ir tai yra būtina 
ir proporcinga priemonė tam tikslui 
pasiekti. Toks medicininis pripažinimas 
neturėtų pažeisti ir valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teisės spręsti tokių 
vaistų įtraukimo į socialinės apsaugos 
sistemos, kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą. Įgyvendinti 
pripažinimo principą padės paciento 
saugos užtikrinimui reikalingų priemonių 
priėmimas ir vengimas neteisingai vartoti 
vaistus ar klaidinti dėl jų vartojimo.

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
medicinine prasme ir naudoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje. 
Reglamentavimo ir administracinių barjerų 
tokiam pripažinimui pašalinimas nereiškia, 
kad nėra būtina kiekvienu atskiru atveju 
gauti tinkamą pacientą gydančio gydytojo 
ir vaistininko sutikimą, jeigu to reikia 
žmonių sveikatos apsaugai ir tai yra būtina 
ir proporcinga priemonė tam tikslui 
pasiekti. Toks medicininis pripažinimas 
neturėtų pažeisti ir valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teisės spręsti tokių 
vaistų įtraukimo į socialinės apsaugos 
sistemos, kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą. Įgyvendinti 
pripažinimo principą padės paciento 
saugos užtikrinimui reikalingų priemonių 
priėmimas ir vengimas neteisingai vartoti 
vaistus ar klaidinti dėl jų vartojimo. Jei 
valstybėje narėje, kurioje pacientas 
gydosi, išrašytas receptas vaistams, kurių 
negalima nusipirkti pagal receptą 
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valstybėje narėje, kurioje pacientas 
apdraustas, pastaroji valstybė narė priima 
sprendimą, ar išimties tvarka leisti 
naudoti šiuos vaistus, ar atsižvelgiant į 
mokslinius įrodymus paskirti vaistų 
ekvivalentą.

Or. en

Pagrindimas

Pacientai turi būti užtikrinti, kad jiems bus sutektas tinkamas gydimas, pagrįstas moksliniais 
įrodymais. 

Pakeitimas 171
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
medicinine prasme ir naudoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje. 
Reglamentavimo ir administracinių barjerų 
tokiam pripažinimui pašalinimas nereiškia, 
kad nėra būtina kiekvienu atskiru atveju 
gauti tinkamą pacientą gydančio gydytojo 
ir vaistininko sutikimą, jeigu to reikia 
žmonių sveikatos apsaugai ir tai yra būtina 
ir proporcinga priemonė tam tikslui 
pasiekti. Toks medicininis pripažinimas 
neturėtų pažeisti ir valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teisės spręsti tokių 
vaistų įtraukimo į socialinės apsaugos 
sistemos, kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą. Įgyvendinti 

(39) Kai vaistai yra registruoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje pagal 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, reglamentuojančio 
žmonėms skirtus vaistus, ir buvo išrašyti 
kitoje valstybėje narėje pacientu 
vadinamam asmeniui, iš esmės turėtų būti 
galima tokius receptus pripažinti 
farmacijos įstaigose ir naudoti paciento 
gyvenamoje valstybėje narėje. 
Reglamentavimo ir administracinių barjerų 
tokiam pripažinimui pašalinimas nereiškia, 
kad nėra būtina kiekvienu atskiru atveju 
gauti tinkamą pacientą gydančio gydytojo 
ir vaistininko sutikimą, jeigu to reikia 
žmonių sveikatos apsaugai ir tai yra būtina 
ir proporcinga priemonė tam tikslui 
pasiekti. Toks medicininis pripažinimas 
neturėtų pažeisti ir valstybės narės, kurioje 
asmuo yra apdraustas, teisės spręsti tokių 
vaistų įtraukimo į socialinės apsaugos 
sistemos, kurioje asmuo yra apdraustas, 
kompensacijų sistemą. Įgyvendinti 
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pripažinimo principą padės paciento 
saugos užtikrinimui reikalingų priemonių 
priėmimas ir vengimas neteisingai vartoti 
vaistus ar klaidinti dėl jų vartojimo.

pripažinimo principą padės paciento 
saugos užtikrinimui reikalingų priemonių 
priėmimas ir vengimas neteisingai vartoti 
vaistus ar klaidinti dėl jų vartojimo.

Or. en

Pagrindimas

Self-explanatory

Pakeitimas 172
Nicolae Vlad Popa

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Sprendimą išimties tvarka suteikti 
leidimą vaistams, kurių paprastai 
negalima įsigyti valstybėje narėje, kurioje 
apdraustas pacientas, turėtų priimti 
medikų komitetas, kuris nuspręstų, ar 
paciento gyvybei gresia pavojus, ar 
pablogės jo gyvenimo kokybė ir ar galima 
būtų skirti kitus panašius alternatyvius 
vaistus. 

Or. en

Pakeitimas 173
Jules Maaten

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Europos Komisija turėtų parengti 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 
bendros ES gairių nustatymo sistemos 
galimybių studiją 
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Or. en

Pakeitimas 174
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Europos pavyzdinių centrų tinklai 
turėtų teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas visiems pacientams, kuriems 
gydyti atsižvelgiant į jų būklę reikia 
sutelkti itin daug išteklių ar žinių, 
siekdami suteikti prieinamas, kokybiškas 
ir ekonomiškai efektyvias sveikatos 
priežiūros paslaugas ir kartu galėtų būti 
medicinos mokymo ir mokslinių tyrimų, 
informacijos sklaidos ir vertinimo centrai. 
Reikėtų nustatyti Europos pavyzdinių 
centrų tinklų identifikavimo ir plėtojimo
tvarką siekiant organizuoti Europos lygiu 
vienodai prieinamą visiems pacientams bei 
sveikatos priežiūros specialistams 
konkrečios medicinos srities aukšto lygio 
bendros ekspertizės sistemą.

(40) Taikydamos atviro koordinavimo 
metodą valstybės narės, formuodamos 
savanorių grupes, padeda plėtoti sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjų Europos 
pavyzdinių centrų tinklus, kad keičiantis 
moksline patirtimi pacientams, 
sergantiems retesne liga, būtų pagerintos 
sveikatos priežiūros galimybes.  

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka to paties autoriaus pateiktą 15 straipsni.

Pakeitimas 175
Colm Burke, Avril Doyle

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Europos pavyzdinių centrų tinklai 
turėtų teikti sveikatos priežiūros paslaugas 

(40) Europos pavyzdinių centrų tinklai 
turėtų teikti sveikatos priežiūros paslaugas
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visiems pacientams, kuriems gydyti 
atsižvelgiant į jų būklę reikia sutelkti itin 
daug išteklių ar žinių, siekdami suteikti 
prieinamas, kokybiškas ir ekonomiškai 
efektyvias sveikatos priežiūros paslaugas ir 
kartu galėtų būti medicinos mokymo ir 
mokslinių tyrimų, informacijos sklaidos ir 
vertinimo centrai. Reikėtų nustatyti 
Europos pavyzdinių centrų tinklų 
identifikavimo ir plėtojimo tvarką siekiant 
organizuoti Europos lygiu vienodai 
prieinamą visiems pacientams bei 
sveikatos priežiūros specialistams 
konkrečios medicinos srities aukšto lygio 
bendros ekspertizės sistemą. 

visiems pacientams, kuriems gydyti 
atsižvelgiant į jų būklę reikia sutelkti itin 
daug išteklių ar žinių, siekdami suteikti 
prieinamas, kokybiškas ir ekonomiškai 
efektyvias sveikatos priežiūros paslaugas ir 
kartu galėtų būti medicinos mokymo ir 
mokslinių tyrimų, informacijos sklaidos ir 
vertinimo centrai. Reikėtų nustatyti 
Europos pavyzdinių centrų tinklų 
identifikavimo ir plėtojimo tvarką siekiant 
organizuoti Europos lygiu vienodai 
prieinamą visiems pacientams bei 
sveikatos priežiūros specialistams 
konkrečios medicinos srities aukšto lygio 
bendros ekspertizės sistemą.  Pagal 34 
konstatuojamąją dalį sujungus pavyzdinių 
centrų tinklų institucinę sistemą su 
centriniais kontaktiniais centrais 
valstybėse narėse būtų galima pasiekti 
didelę mąsto ekonomiją. 

Or. en

Pagrindimas

Pacientams būtų galima pasiekti dvejopą naudą sujungus valstybių narių sveikatos priežiūros 
kontaktinių centrų koordinavimo infrastruktūrą su pavyzdinių centrų tinklų įstaiga kiekvienoje 
valstybėje narėje.

Pakeitimas 176
Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) E.sveikatos sprendimų sąveika turi 
būti pasiekta laikantis pacientams 
apsaugoti pritaikytų nacionalinių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
reglamentų, įskaitant teisės aktus dėl 
interneto farmacijų, ypač nacionalinius 
draudimus paštu užsisakyti medicinos 
produktus, kuriems būtinas gydytojo 
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receptas, vadovaujantis Europos 
Teisingumo Teismo teismų praktika ir 
Direktyvos 97/7/EB nuostatomis dėl 
vartotojų apsaugos sudarant nuotolinės 
prekybos sutartis.

Or. de

Pagrindimas

Suderinta su Europos Teisingumo Teismo teismų praktika (2003 m. gruodžio 11 d. 
sprendimas, C-322/01, Deutscher Apothekerverband) ir su Direktyvos 97/7/EB dėl nuotolinės 
prekybos. Turi būti aiškiai nurodyta, kad dėl pavojaus žmonių sveikatai ši direktyva nedaro
poveikio leidimui drausti paštu užsisakyti medicinos produktus, kuriems būtinas gydytojo 
receptas.

Pakeitimas 177
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) E.sveikatos sprendimų sąveika turi 
būti pasiekta laikantis pacientams 
apsaugoti pritaikytų nacionalinių 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
reglamentų, įskaitant teisės aktus dėl 
interneto farmacijų, ypač nacionalinius 
draudimus paštu užsisakyti medicinos 
produktus, kuriems būtinas gydytojo 
receptas, vadovaujantis Europos 
Teisingumo Tesimo sprendimais ir 
Direktyvos 97/7/EB nuostatomis dėl 
vartotojų apsaugos sudarant nuotolinės 
prekybos sutartis.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 178
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41a) Internetu teikiamų gydymo 
sprendimų tarpusavio sąveika turi būti 
pasiekta vadovaujantis pacientams 
apsaugoti pritaikytomis nacionalinėmis 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
taisyklėmis, įskaitant teisės aktus dėl 
interneto farmacijų. 

Or. fr

Pagrindimas

La proposition de directive favorise l’usage de services de santé en ligne dans un contexte 
transfrontalier. La santé en ligne peut faciliter les soins transfrontaliers. Cette proposition de 
directive ne devrait pas créer des doutes sur la légalité des dispositions nationales sur la 
vente de médicaments par Internet. La Cour de Justice européenne a déjà statué sur les 
restrictions nationales en matière de vente de médicaments par Internet. Dans l’affaire 
DocMorris (C-322/01) la CJCE a déclaré que les dispositions nationales limitant la vente des 
médicaments soumis à prescription par Internet sont conformes aux dispositions du Traité. La 
proposition de directive doit refléter cette jurisprudence.
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Pakeitimas 179
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl direktyvos
Recital 43

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Nuolatinė medicinos mokslo ir 
sveikatos technologijų pažanga yra kartu ir 
galimybė, ir iššūkis valstybių narių 
sveikatos sistemoms. Bendradarbiavimas 
vertinant naujas sveikatos technologijas 
gali padėti valstybėms narėms masto 
ekonomijos požiūriu ir padėti išvengti 
pastangų dubliavimo bei pateikti geresnių 
įrodymų dėl optimalaus naujų 
technologijų naudojimo siekiant užtikrinti 
saugią, kokybišką ir veiksmingą sveikatos 
priežiūrą. Tai būtų naudinga ir vidaus 
rinkos požiūriu, nes būtų maksimaliai 
greitai ir didžiausiu galimu mastu 
diegiamos medicinos mokslo ir sveikatos 
srities technologijų inovacijos. Tokiam 
bendradarbiavimui reikia stabilių 
struktūrų, apimančių visas reikiamas 
valdžios institucijas visose valstybėse 
narėse ir sukurtų remiantis esamais 
bandomaisiais projektais.

(43) Nuolatinė medicinos mokslo ir 
sveikatos technologijų pažanga yra kartu ir
galimybė, ir iššūkis valstybių narių 
sveikatos sistemoms. Tačiau dėl sveikatos 
srities technologijų vertinimo ir galimo 
prieigos prie naujų technologijų 
apribojimo administravimo įstaigoms 
priėmus tam tikrą sprendimą kyla daug 
esminių socialinių problemų, kurias 
norint išspręsti reikalingas visų susijusių 
šalių indėlis ir parengtas efektyvus 
valdymo modelis. Taigi visaip 
bendradarbiauti turėtų ne tik visų 
valstybių narių atsakingos valdžios 
institucijos, bet ir visi suinteresuotos šalys, 
įskaitant sveikatos specialistus, pacientų ir 
pramonės atstovus. Be to, šis 
bendradarbiavimas turėtų būti 
grindžiamas tvirtais gero valdymo ir 
procedūrų skaidrumo, atvirumo ir 
nešališkumo principais. Komisija turėtų 
užtikrinti, kad prie šio tinklo gali 
prisijungti tik tos sveikatos srities 
technologijų vertinimo įstaigos, kurios 
vadovaujasi šiais principais.  

Or. fr

Pagrindimas

Sveikatos srities technologijų vertinimo įstaigoms keičiantis informacija ir valstybėms narėms 
vykdant vertinimą turi būti taikomi gerosios praktikos principai (pvz., geras valdymas, 
skaidrumas, susijusių šalių dalyvavimas).  Taigi sveikatos srities technologijų vertinimas turi 
atitikti atvirumo ir nešališkumo kriterijus ir turi būti grindžiamas suinteresuotų veikėjų, 
įskaitant pacientus ir pramonės atstovus, dialogu ir dalyvavimu.
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Pakeitimas 180
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Nuolatinė medicinos mokslo ir 
sveikatos technologijų pažanga yra kartu ir 
galimybė, ir iššūkis valstybių narių 
sveikatos sistemoms. Bendradarbiavimas 
vertinant naujas sveikatos technologijas 
gali padėti valstybėms narėms masto 
ekonomijos požiūriu ir padėti išvengti 
pastangų dubliavimo bei pateikti geresnių 
įrodymų dėl optimalaus naujų technologijų 
naudojimo siekiant užtikrinti saugią, 
kokybišką ir veiksmingą sveikatos 
priežiūrą. Tai būtų naudinga ir vidaus 
rinkos požiūriu, nes būtų maksimaliai 
greitai ir didžiausiu galimu mastu 
diegiamos medicinos mokslo ir sveikatos 
srities technologijų inovacijos. Tokiam 
bendradarbiavimui reikia stabilių struktūrų, 
apimančių visas reikiamas valdžios 
institucijas visose valstybėse narėse ir 
sukurtų remiantis esamais bandomaisiais 
projektais.

(43) Nuolatinė medicinos mokslo ir 
sveikatos technologijų pažanga yra kartu ir 
galimybė, ir iššūkis valstybių narių 
sveikatos sistemoms. Bendradarbiavimas 
vertinant naujas sveikatos technologijas 
gali padėti valstybėms narėms masto 
ekonomijos požiūriu ir padėti išvengti 
pastangų dubliavimo bei pateikti geresnių 
įrodymų dėl optimalaus naujų technologijų 
naudojimo siekiant užtikrinti saugią, 
kokybišką ir veiksmingą sveikatos 
priežiūrą. Tai gali būti naudinga ir vidaus 
rinkos požiūriu, nes būtų maksimaliai 
greitai ir didžiausiu galimu mastu 
diegiamos medicinos mokslo ir sveikatos 
srities technologijų inovacijos. Tokiam 
bendradarbiavimui reikia stabilių struktūrų, 
apimančių visas atitinkamas susijusias 
šalis, taip pat sveikatos priežiūros 
specialistus, pacientų atstovus, 
mokslininkus, gamintojus bei valdžios 
įstaigas visose valstybėse narėse ir sukurtų 
remiantis esamais bandomaisiais projektais
Be to, šis bendradarbiavimas turi būti 
pagrįstas tvirtais gero valdymo principais, 
tai yra, procedūrų, kurios tenkintų 
pacientų poreikius, pasirinkimą ir 
lūkesčius, skaidrumu, atvirumu, kitų šalių 
dalyvavimu, objektyvumu ir sąžiningumu.  
Komisija turėtų užtikrinti, kad prie šio 
tinklo gali prisijungti tik tos sveikatos 
srities technologijų vertinimo įstaigos, 
kurios vadovaujasi šiais principais.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros sistemos ir sveikatos srities technologijų vertinimo įstaigos turi būti 
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atviros ir kitiems.  Siekiant geriau įvertinti teikiamą naudą, išlaidas ir riziką vertinant turi 
būti atsižvelgiama į pacientų nuomonę, patirtį ir žinias.  Taip pat turėtų būti įtraukti 
gydytojai, sveikatos priežiūros specialistai, mokslininkai ir pramonės atstovai.   Sveikatos 
srities technologijų vertinimo įstaigoms atliekant vertinimą turi būti atstovaujama susijusioms 
šalims. Šis pakeitimas susijęs su 17 straipsniu.

Pakeitimas 181
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms 
reikalingas paciento pasilikimas nakčiai, 
sąrašą; papildomas priemones, kad 
specifinės vaistų ar cheminių medžiagų 
kategorijos būtų išbrauktos iš receptų, 
išrašytų kitoje valstybėje narėje ir kurie 
gali būti pripažinti, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje; specialių kriterijų ir sąlygų, 
kurias turi atitikti Europos pavyzdinių 
centrų tinklai, sąrašą; Europos 
pavyzdinių centrų tinklų sudarymo tvarką. 
Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
arba papildyti direktyvą papildomomis 
naujomis neesminėmis nuostatomis, jos 
turėtų būti priimamos laikantis 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka to paties autoriaus pateiktą 8 ir 15 straipsnių pakeitimą.



AM\763902LT.doc 67/72 PE418.320v01-00

LT

Pakeitimas 182
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms 
reikalingas paciento pasilikimas nakčiai, 
sąrašą; papildomas priemones, kad 
specifinės vaistų ar cheminių medžiagų 
kategorijos būtų išbrauktos iš receptų, 
išrašytų kitoje valstybėje narėje ir kurie 
gali būti pripažinti, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje; specialių kriterijų ir sąlygų, 
kurias turi atitikti Europos pavyzdinių 
centrų tinklai, sąrašą; Europos 
pavyzdinių centrų tinklų sudarymo tvarką. 
Kadangi šios priemonės yra bendro 
pobūdžio ir skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
arba papildyti direktyvą papildomomis 
naujomis neesminėmis nuostatomis, jos 
turėtų būti priimamos laikantis 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su įvairiais kitais to paties autoriaus šiems direktyvos straipsniams 
siūlomais pakeitimais. Ypač valstybės narės turėtų nurodyti gydymą, kuris įtrauktas į 
stacionarios priežiūros sąrašą. Teisių ir klinikinės praktikos skirtumai skirtingose valstybėse 
narėse reiškia, kad praktiškai bendras ES gydymo paslaugų, kurioms galima reikalauti  
išankstinio leidimo, sąrašas tik sukeltų  pacientams painiavą. Dėl kitų nurodytų priežasčių 
geriau būtų numatyti neprivalomas taikyti gaires. 
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Pakeitimas 183
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą; 
papildomas priemones, kad specifinės
vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje; 
specialių kriterijų ir sąlygų, kurias turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą; Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti arba papildyti direktyvą 
papildomomis naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turėtų būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

(45) Visų pirma valstybių narių 
atsakingoms institucijoms turi būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą; 
papildomas priemones, kad specifinės 
vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje;

Or. en

Pakeitimas 184
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai šios direktyvos 
įgyvendinimui nustatyti šias priemones:
papildomas priemones, kad specifinės 
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paslaugų, išskyrus tas, kurioms 
reikalingas paciento pasilikimas nakčiai, 
sąrašą; papildomas priemones, kad 
specifinės vaistų ar cheminių medžiagų 
kategorijos būtų išbrauktos iš receptų, 
išrašytų kitoje valstybėje narėje ir kurie 
gali būti pripažinti, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje; specialių kriterijų ir sąlygų, 
kurias turi atitikti Europos pavyzdinių 
centrų tinklai, sąrašą; Europos pavyzdinių 
centrų tinklų sudarymo tvarką. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti arba papildyti 
direktyvą papildomomis naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje; 
specialių kriterijų ir sąlygų, kurias turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą; Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti arba papildyti direktyvą 
papildomomis naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turėtų būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pagal subsidiarumo principą pačios valstybės narės turėtų spręsti dėl stacionariosios 
sveikatos priežiūros apibrėžties, susijusios su šia direktyva.

Pakeitimas 185
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms 
reikalingas paciento pasilikimas nakčiai, 
sąrašą; papildomas priemones, kad 
specifinės vaistų ar cheminių medžiagų 
kategorijos būtų išbrauktos iš receptų, 
išrašytų kitoje valstybėje narėje ir kurie 
gali būti pripažinti, kaip nustatyta šioje 

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: papildomas priemones, kad 
specifinės vaistų ar cheminių medžiagų 
kategorijos būtų išbrauktos iš receptų, 
išrašytų kitoje valstybėje narėje ir kurie 
gali būti pripažinti, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje; specialių kriterijų ir sąlygų, 
kurias turi atitikti Europos pavyzdinių 
centrų tinklai, sąrašą; Europos pavyzdinių 
centrų tinklų sudarymo tvarką. Kadangi 
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direktyvoje; specialių kriterijų ir sąlygų, 
kurias turi atitikti Europos pavyzdinių 
centrų tinklai, sąrašą; Europos pavyzdinių 
centrų tinklų sudarymo tvarką. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti arba papildyti 
direktyvą papildomomis naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti arba papildyti 
direktyvą papildomomis naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti 
priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Ši pakeitimas daromas atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatų pakeitimus.
Sutartyje nustatyta, kad įgaliojimai sveikatos priežiūros srityje priklauso valstybėms narėms,  
taigi Komisija negali tai daryti vietoj jų.

Pakeitimas 186
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą; 
papildomas priemones, kad specifinės 
vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje; 
specialių kriterijų ir sąlygų, kurias turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą; Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą; 
telemedicinos paslaugų, nuotolinių 
laboratorinių tyrimų, diagnostikos ir 
receptų išrašymo paslaugų sąrašas; 
papildomas priemones, kad specifinės 
vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje; 
specialių kriterijų ir sąlygų, kurias turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą; Europos pavyzdinių centrų tinklų 
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dalies pakeisti arba papildyti direktyvą 
papildomomis naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turėtų būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. 

sudarymo tvarką. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti arba papildyti direktyvą 
papildomomis naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turėtų būti priimamos 
laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu. 

Or. it

Pagrindimas

Būtina apibrėžti, ką reiškia telemedicinos paslaugos, nuotoliniai laboratoriniai tyrimai, 
diagnostika ir receptų išrašymas. Tokiu būdu ši direktyva bus aiškesnė ir išsamesne, taigi ir 
veiksmingesnė.

Pakeitimas 187
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: stacionariosios sveikatos 
priežiūros režimu teikiamų gydymo 
paslaugų, išskyrus tas, kurioms reikalingas 
paciento pasilikimas nakčiai, sąrašą; 
papildomas priemones, kad specifinės 
vaistų ar cheminių medžiagų kategorijos 
būtų išbrauktos iš receptų, išrašytų kitoje 
valstybėje narėje ir kurie gali būti 
pripažinti, kaip nustatyta šioje direktyvoje; 
specialių kriterijų ir sąlygų, kurias turi 
atitikti Europos pavyzdinių centrų tinklai, 
sąrašą; Europos pavyzdinių centrų tinklų 
sudarymo tvarką. Kadangi šios priemonės 
yra bendro pobūdžio ir skirtos šios 
direktyvos neesminėms nuostatoms iš 
dalies pakeisti arba papildyti direktyvą 
papildomomis naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turėtų būti priimamos 

(45) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai patvirtinti šias 
priemones: valstybei narei siūlomą
stacionariosios sveikatos priežiūros režimu 
teikiamų gydymo paslaugų, išskyrus tas, 
kurioms reikalingas paciento pasilikimas 
nakčiai, sąrašą; papildomas priemones, kad 
specifinės vaistų ar cheminių medžiagų 
kategorijos būtų išbrauktos iš receptų, 
išrašytų kitoje valstybėje narėje ir kurie 
gali būti pripažinti, kaip nustatyta šioje 
direktyvoje; specialių kriterijų ir sąlygų, 
kurias turi atitikti Europos pavyzdinių 
centrų tinklai, sąrašą; Europos pavyzdinių 
centrų tinklų sudarymo tvarką. Kadangi 
šios priemonės yra bendro pobūdžio ir 
skirtos šios direktyvos neesminėms 
nuostatoms iš dalies pakeisti arba papildyti 
direktyvą papildomomis naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti 
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laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje numatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

priimamos laikantis Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnyje numatytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. sv

Pagrindimas

Sprendimus dėl sveikatos priežiūros pirmiausia turi priimti valstybės narės.

Pakeitimas 188
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) Valstybė narė, kurioje apdraustas 
pacientas ir valstybė narė, kurioje 
suteikiamas gydymas pagal išankstinį 
dvišalį bendradarbiavimo susitarimą ir 
pasikonsultavę su pacientu užtikrina, kad 
po gydymo, kuriam buvo suteiktas 
leidimas, abejose valstybėse narėse bus 
galima naudotis atitinkama priežiūra ir 
parama ir kad pacientui bus suteikta visa 
informacija apie priežiūros po gydymo 
rūšis ir kainas. Šiuo tikslu valstybės narės 
turėtų priimti priemones, kurios 
užtikrintų, kad:
(a) būtini medicininiai ir socialinės 
priežiūros duomenys perduodami 
atsižvelgiant į paciento konfidencialumą; 
(b) šių šalių medicinos ir socialinės 
priežiūros specialistai gali konsultuotis 
vienas su kitu, kad būtų pacientui būtų 
užtikrintas aukščiausios kokybės gydymas 
ir priežiūra po gydymo (įskaitant socialinę 
paramą).

Or. en
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