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Τροπολογία 15
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
–

Πρόταση απόρριψης

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την 
αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων, να προτείνει 
την απόρριψη της πρότασης της 
Επιτροπής.

Or. es

Αιτιολόγηση

No existe base jurídica para la adopción de una medida jurídica sobre la materia de 
referencia, que obligue a los Estados miembros.  

La propuesta de Directiva propone la creación de un marco comunitario para la asistencia 
sanitaria transfronteriza, materia que no cabe incluir en el art. 2 del TCE. Contrariamente a 
lo que se establece en la propuesta de Directiva, ni los artículos 95 y 152 del Tratado, ni 
ningún otro, dan cobertura a la adopción de la Directiva. 

La directiva no incide directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
común, lo que permitiría que pudieran dictarse las disposiciones a las que se refiere el Art. 
94 TCE. Del mismo modo, al no incidir en el establecimiento o funcionamiento del mercado 
interior tampoco resulta de aplicación el art. 95 del TCE ni del 152.

A la vista de todo lo anterior, hay que concluir indicando que se ha de estar a lo dispuesto en 
el artículo 5 del Tratado.

Τροπολογία 16
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων
διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης 
των ασθενών 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων ισότιμης 
πρόσβασης των ασθενών σε ασφαλή, 
ποιοτική και αποτελεσματική υγειονομική 
περίθαλψη 

Or. es

Αιτιολόγηση

El  marco específico para la asistencia sanitaria afecta sólo a una minoría de pacientes, 
mientras que la mejora de la calidad y seguridad de la asistencia, así como la cooperación 
entre EEMM son cuestiones que redundarán en beneficio de la generalidad de los ciudadanos 
y se considera que deberían constituir el núcleo principal de la propuesta.

Se propone que la asistencia sanitaria transfronteriza no sea presentada como un ideal en la 
propuesta de Directiva, sino como una segunda opción a considerar si no es posible la 
asistencia sanitaria en el lugar de residencia del ciudadano. Debe quedar claro que el 
objetivo es que el ciudadano pueda acceder a una asistencia sanitaria segura y de la mayor 
calidad lo más cerca posible de su lugar de residencia.

Τροπολογία 17
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τους 
εξής τρόπους παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης:

(10) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, η έννοια της «διασυνοριακής 
υγειονομικής περίθαλψης» καλύπτει τους 
εξής τρόπους παροχής υγειονομικής 
περίθαλψης:

- χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής 
μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για 
θεραπεία)· αυτό αποκαλείται 
«κινητικότητα των ασθενών»·

- χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
εξωτερικό (δηλαδή, όταν ο ασθενής 
μεταβαίνει σε πάροχο υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος για 
θεραπεία)· αυτό αποκαλείται 
«κινητικότητα των ασθενών»·

Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της 
υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους 
μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· για 
παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 

Διασυνοριακή παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης (δηλαδή, παροχή της 
υπηρεσίας από το έδαφος ενός κράτους
μέλους στο έδαφος ενός άλλου)· για 
παράδειγμα, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, 
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τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, 
υπηρεσίες εργαστηρίου·

τηλεδιάγνωση και συνταγογράφηση, 
υπηρεσίες εργαστηρίου·

Μόνιμη παρουσία ενός παρόχου 
υγειονομικής περίθαλψης (δηλαδή, 
εγκατάσταση ενός παρόχου υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος)·
Προσωρινή παρουσία προσώπων 
(δηλαδή, κινητικότητα επαγγελματιών 
υγείας, για παράδειγμα προσωρινή 
μετάβαση στο κράτος μέλος του 
ασθενούς για παροχή υπηρεσιών).

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης θα πρέπει να περιλαμβάνεται τόσο η κινητικότητα 
των ασθενών αυτή καθ' εαυτή όσο και οι υγειονομικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται 
εξ αποστάσεως. Δεν θεωρείται σκόπιμο να αναφέρεται το άρθρο αυτό στην κινητικότητα των 
επαγγελματιών υγείας και των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης.

Τροπολογία 18
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Βάσει της νομολογίας του Δικαστηρίου 
(απόφαση της 11ης Μαρτίου 2004, 
Επιτροπή κατά Γαλλίας, C-496/01), 
ελλείψει μέτρων εναρμόνισης, το 
κοινοτικό δίκαιο δεν απαγορεύει, στο 
πλαίσιο σχεδίου για την χορήγηση αδείας, 
ένα κράτος μέλος να επιβάλλει το επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας που 
ισχύει στο κράτος αυτό στους παρόχους 
υγειονομικής περίθαλψης που είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και 
οι οποίοι επιθυμούν να παράσχουν 
υπηρεσίες σε ασθενείς ασφαλισμένους 
στο πρώτο κράτος μέλος. Ωστόσο, οι όροι 
που πρέπει να πληρούνται για την 
απόκτηση της εν λόγω άδειας δεν 
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μπορούν να επικαλύπτουν τις ισότιμες 
νομικές προϋποθέσεις που έχουν ήδη 
εκπληρωθεί στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μέτρο διασφάλισης για τους πολίτες ότι οι προδιαγραφές ποιότητας θα είναι τουλάχιστον 
αντίστοιχες με εκείνες του κράτους μέλους ασφάλισης.

Τροπολογία 19
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

La propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación de 
sistemas de seguridad social. Al solaparse Directiva y Reglamentos, se permite el 
establecimiento de dos sistemas paralelos para la atención sanitaria transfronteriza. Con 
ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.
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Τροπολογία 20
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 21
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

(31) Tα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία 
δείχνουν ότι η εφαρμογή των αρχών της 
ελεύθερης κυκλοφορίας όσον αφορά τη 
χρήση της υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος εντός των ορίων της 
κάλυψης την οποία εγγυάται το επίσημο 
σύστημα ασφάλισης ασθένειας του 

(31) Βάσει της νομολογίας του 
Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
προβλέπουν να υπόκειται σε προηγούμενη 
έγκριση η κάλυψη από το εθνικό σύστημα 
των δαπανών νοσοκομειακής περίθαλψης 
που παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος. 
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κράτους μέλους ασφάλισης, δεν θα 
υπονομεύσει τα συστήματα υγείας των 
κρατών μελών ούτε την οικονομική 
βιωσιμότητα των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης των τελευταίων. 
Εντούτοις, το Δικαστήριο έχει 
αναγνωρίσει ότι δεν μπορεί να 
αποκλειστεί το γεγονός ότι ο πιθανός 
κίνδυνος υπονόμευσης της οικονομικής 
ισορροπίας ενός συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης ή του στόχου διατήρησης 
ισόρροπων και ανοικτών σε όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών 
είναι δυνατό να συνιστούν λόγους 
υπέρτερου γενικού συμφέροντος για τους 
οποίους δικαιολογείται η επιβολή 
εμποδίου στην αρχή της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών. Το Δικαστήριο έχει 
επίσης αναγνωρίσει ότι ο αριθμός των 
νοσοκομείων, η γεωγραφική τους 
κατανομή, ο τρόπος οργάνωσής τους και 
οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν, ακόμη 
και η φύση των ιατρικών υπηρεσιών που 
μπορούν να προσφέρουν, είναι ζητήματα 
για τα οποία πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα προγραμματισμού. Η 
παρούσα οδηγία πρέπει να προβλέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης για την 
επιστροφή των εξόδων της 
νοσοκομειακής περίθαλψης που έλαβε ο 
ασθενής σε άλλο κράτος μέλος, εάν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
αν η θεραπεία είχε παρασχεθεί στο 
έδαφός του, θα είχε καλυφθεί από το 
οικείο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 
και η παρεπόμενη εκροή ασθενών λόγω 
της εφαρμογής της οδηγίας υπονομεύει ή 
ενδέχεται να υπονομεύσει την οικονομική 
ισορροπία του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης και/ή η εν λόγω εκροή 
ασθενών υπονομεύει σοβαρά, ή ενδέχεται 
να υπονομεύσει σοβαρά, το σχεδιασμό 
και τον εξορθολογισμό που εφαρμόζονται 
στο νοσοκομειακό τομέα για να 
αποφεύγεται η πλεονάζουσα προσφορά 
στα νοσοκομεία, η έλλειψη ισορροπίας 
της προσφοράς νοσοκομειακής 
περίθαλψης και η σπατάλη λογιστικών 

Η απαίτηση αυτή θεωρείται τόσο 
απαραίτητο όσο και λογικό μέτρο. Με τον 
τρόπο αυτό, ο αριθμός των νοσοκομείων, 
η γεωγραφική τους κατανομή, ο τρόπος 
οργάνωσής τους και οι εγκαταστάσεις που 
διαθέτουν καθώς και η φύση των ιατρικών 
υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν 
αποτελούν όλα τα ζητήματα για τα οποία 
πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
προγραμματισμού και γενικού 
σχεδιασμού για να καλύπτονται διάφορες 
ανάγκες. Αφετέρου, ο εν λόγω 
προγραμματισμός προσανατολίζεται στην 
εξασφάλιση επαρκούς και διαρκούς 
πρόσβασης σε ένα ισόρροπο φάσμα 
νοσοκομειακής αγωγής υψηλής 
ποιότητας στο εν λόγω κράτος. Αφετέρου, 
με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται η 
επιθυμία για ορθολογική χρήση των 
πόρων επιτρέποντας την κοινωνική 
απόδοση των οικονομικών, τεχνικών και 
ανθρώπινων πόρων. 
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και οικονομικών πόρων, ή τη διατήρηση 
ισόρροπων και ανοικτών για όλους 
ιατρικών και νοσοκομειακών υπηρεσιών, 
ή τη διατήρηση της ικανότητας 
θεραπείας ή της ιατρικής ικανότητας στο 
έδαφός του οικείου κράτους μέλους. 
Δεδομένου ότι για την εκτίμηση του 
επακριβούς αντικτύπου της 
αναμενόμενης εκροής ασθενών 
απαιτούνται πολύπλοκες υποθέσεις και 
υπολογισμοί, η οδηγία επιτρέπει ένα 
σύστημα προηγούμενης έγκρισης εάν 
συντρέχουν επαρκείς λόγοι βάσει των 
οποίων αναμένεται σοβαρή υπονόμευση 
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 
Τα ανωτέρω πρέπει επίσης να καλύπτουν 
περιπτώσεις υφιστάμενων συστημάτων 
προηγούμενης έγκρισης τα οποία πληρούν 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 8.

Or. es

Αιτιολόγηση

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, incluso para los que no se desplazan.

La propuesta, tal y como está concebida, 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. 

De ahí la necesidad de la existencia de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM.

Τροπολογία 22
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την παροχή ασφαλούς, 
υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικής 

Η παρούσα οδηγία ορίζει ένα γενικό 
πλαίσιο για την πρόσβαση των πολιτών 
της ΕΕ σε ασφαλή, υψηλής ποιότητας και 
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διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. ασφαλή υγειονομική περίθαλψη, με 
δίκαιους όρους, και θεσπίζει μηχανισμούς 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
στον τομέα της υγείας, σεβόμενη τις 
εθνικές αρμοδιότητες για την οργάνωση 
και παροχή υγειονομικής περίθαλψης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Se propone que el objetivo de la propuesta no se centre en abordar la movilidad de los 
pacientes, sino que su núcleo fundamental sean los otros 2 ejes en los que la Comisión 
Europea dice estructurar la propuesta: principios comunes a todos los sistemas sanitarios de 
la UE y cooperación europea en el ámbito de la salud.

La actual propuesta, centrada en la movilidad de pacientes, podría considerarse beneficiosa 
por un determinado perfil de ciudadanos (con alto poder adquisitivo, informados, con 
conocimiento de idiomas), pero se trata de una minoría de ciudadanos.

No obstante, la propuesta descuida las necesidades de la mayoría de los ciudadanos (perfil: 
sin recursos suficientes para adelantar el coste de la atención sanitaria prestada en otro EM, 
sin conocimientos suficientes de idiomas, sin suficiente información para poder desplazarse a 
otros EEMM) y genera inequidades.

Se propone que la propuesta no se centre en abordar la movilidad de pacientes (que sólo 
afecta a una minoría), sino en mejorar la calidad y seguridad de la asistencia, así como en la 
cooperación entre EEMM, aspectos que redundarán en beneficio de la generalidad de los 
ciudadanos.

Τροπολογία 23
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, ανεξαρτήτως του τρόπου με 
τον οποίο αυτή οργανώνεται, παρέχεται 
και χρηματοδοτείται και ανεξαρτήτως 
του αν είναι δημόσια ή ιδιωτική.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή υγειονομικής 
περίθαλψης, που ορίζεται στο άρθρο 4, 
που δεν διασφαλίζεται από τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 σχετικά 
με τον συντονισμό των συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλειας.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Si la directiva tuviese como objetivo principal los derechos de los pacientes, el campo de 
aplicación debe ser el que se recoge. Sin embargo, si se centra en la movilidad de los 
pacientes,  el ámbito no estaría bien definido. 

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Τροπολογία 24
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2. Όταν συντρέχουν οι περιστάσεις βάσει 
των οποίων πρέπει να χορηγηθεί έγκριση 
για μετάβαση σε άλλο κράτος μέλος με 
σκοπό τη λήψη της ενδεδειγμένης 
θεραπείας βάσει του άρθρου 22 του 
κανονισμού 1408/71, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του εν λόγω κανονισμού και τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 
δεν εφαρμόζονται. Αντίθετα, όταν ένας 
ασφαλισμένος επιθυμεί να λάβει 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος υπό διαφορετικές περιστάσεις, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 της 
παρούσας οδηγίας και δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 22 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1408/71 του Συμβουλίου. Εν τούτοις, 
όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση της έγκρισης που αναφέρεται 
στο άρθρο 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/71, η 
έγκριση χορηγείται και οι παροχές 
καταβάλλονται σύμφωνα με τον εν λόγω 
κανονισμό. Στην περίπτωση αυτή τα 
άρθρα 6, 7, 8 και 9 της παρούσας οδηγίας 

διαγράφεται
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δεν εφαρμόζονται.

Or. es

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται για λόγους νομικής ασφάλειας.

Τροπολογία 25
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» 
είναι η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής ή η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο κατοικεί, είναι 
εγγεγραμμένος ή έχει την έδρα του ο 
πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης·

β) «διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη» 
είναι η υγειονομική περίθαλψη που 
παρέχεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 
από εκείνο στο οποίο είναι ασφαλισμένος 
ο ασθενής· 

Or. es

Αιτιολόγηση

Όπως και στην περίπτωση της αιτιολογικής σκέψης (10), η έννοια της διασυνοριακής 
περίθαλψης θα περιλάμβανε τόσο την κινητικότητα των ασθενών αυτή καθ' εαυτή όσο και οι 
υγειονομικές υπηρεσίες που μπορούν να παρέχονται εξ αποστάσεως. Δεν θεωρείται σκόπιμο να 
αναφέρεται το άρθρο αυτό στην κινητικότητα των επαγγελματιών υγείας και των παρόχων 
υγειονομικής περίθαλψης.
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Τροπολογία 26
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

γ) «χρήση υγειονομικής περίθαλψης σε 
άλλο κράτος μέλος» είναι η υγειονομική 
περίθαλψη που παρέχεται σε κράτος 
μέλος διαφορετικό εκείνου στο οποίο 
είναι ασφαλισμένος ο ασθενής·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή της παραγράφου αυτής καθότι είναι περιττή.

Τροπολογία 27
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο ιατρός ή 
ο νοσοκόμος που είναι υπεύθυνος για τη 
γενική περίθαλψη ή ο οδοντίατρος ή η 
μαία ή ο φαρμακοποιός κατά την έννοια 
της οδηγίας 2005/36/EΚ ή άλλος 
επαγγελματίας που ασκεί επαγγελματική 
δραστηριότητα στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/EΚ· 

δ) «επαγγελματίας υγείας» είναι ο 
πτυχιούχος ιατρικής ή ο νοσοκόμος που 
είναι υπεύθυνος για τη γενική περίθαλψη ή 
ο οδοντίατρος ή η μαία ή ο φαρμακοποιός 
κατά την έννοια της οδηγίας 2005/36/EΚ ή 
άλλος επαγγελματίας που ασκεί 
επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα 
της υγειονομικής περίθαλψης η οποία 
περιορίζεται σε ένα νομοθετικά 
κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 2005/36/EΚ· 

Or. es
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Αιτιολόγηση

Για σαφείς λόγους, είναι καταλληλότερος ο όρος του πτυχιούχου ιατρικής σχολής δεδομένου ότι 
η απόκτηση διδακτορικού στην ιατρική δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούν οι 
επαγγελματίες υγείας να ασκούν δραστηριότητα στον τομέα της περίθαλψης.

Τροπολογία 28
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο 
που λαμβάνει, ή επιθυμεί να λάβει, 
υγειονομική περίθαλψη σε ένα κράτος 
μέλος·

στ) «ασθενής» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο 
που λαμβάνει υγειονομική περίθαλψη σε 
ένα κράτος μέλος·

Or. es

Αιτιολόγηση

Το σημαντικότερο είναι ότι το άτομο αυτό λαμβάνει -και όχι ότι "επιθυμεί" να λάβει-
υγειονομική περίθαλψη.

Τροπολογία 29
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ζ

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

ζ) «ασφαλισμένος» είναι: ζ) "ασφαλισμένος είναι" ένα πρόσωπο 
ασφαλισμένο κατά την έννοια του άρθρου 
1 στοιχείο γ) του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
883/2004·

i) έως την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
883/2004: ένα πρόσωπο ασφαλισμένο 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1, 
2 και 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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1408/71,

ii) από την ημερομηνία έναρξης 
εφαρμογής του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
883/2004: ένα πρόσωπο ασφαλισμένο 
κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο γ) 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004·

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2009.

Τροπολογία 30
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο η

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

η) «κράτος μέλος ασφάλισης» είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής·

η) «κράτος μέλος ασφάλισης» είναι το 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
ασφαλισμένος ο ασθενής. Εάν ο ασθενής 
διαμένει νόμιμα σε ένα κράτος μέλος και 
δεν είναι ασφαλισμένος σε κανένα 
ευρωπαϊκό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλειας, αλλά έχει αναγνωρισμένο 
δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη, 
το κράτος μέλος ασφάλισης είναι το 
κράτος μέλος διαμονής.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν προβλέπει όλες τις περιπτώσεις των πολιτών που απολαύουν αναγνωρισμένου 
δικαιώματος στην υγειονομική περίθαλψη το οποίο δεν συμπίπτει απαραίτητα με την έννοια του 
ασφαλισμένου.
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Τροπολογία 31
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

"Ιατρικό ιστορικό του ασθενούς" ή 
"κλινικό ιστορικό", όλα τα έγγραφα που 
περιέχουν δεδομένα, εκτιμήσεις και 
πληροφορίες κάθε είδους σχετικά με την 
κατάσταση και την κλινική εξέλιξη του 
ασθενούς καθ 'όλη τη διαδικασία 
περίθαλψης.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση Οδηγίας αναφέρεται επανειλημμένα ο όρος αυτός, οπότε θεωρείται απαραίτητο 
να περιληφθεί και ο ορισμός του.

Τροπολογία 32
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο ΙΙ - τίτλος

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Εάν χρησιμοποιούνταν ο όρος "αρχές" θα ήταν απαραίτητο να ορισθούν οι αρχές αυτές.
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Τροπολογία 33
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 - τίτλος

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Αρμοδιότητες των αρχών του κράτους 
μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η 
θεραπεία

Αρμοδιότητες του κράτους μέλους στο 
οποίο πραγματοποιείται η θεραπεία

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 34
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

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

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

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

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 35
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Άρθρο 6α
Παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε 

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

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συμφωνεί με τη νομολογία για τον μη περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των πολιτών με την εφαρμογή της γενικής αρχής να μη χορηγείται προηγούμενη έγκριση καθώς 

Adlib Express Watermark



AM\764029EL.doc 19/37 PE418.330v01-00

EL

και με τις επιφυλάξεις σε περιπτώσεις νοσοκομειακής περίθαλψης που προβλέπεται στο άρθρο 
8.

Τροπολογία 36
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται
Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

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

Or. es

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 37
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος l

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη νοείται:

1. Για τους σκοπούς της επιστροφής των 
εξόδων υγειονομικής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, ως 
νοσοκομειακή περίθαλψη και ειδικευμένη 
περίθαλψη νοείται, σύμφωνα με τον 
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ορισμό στη νομοθεσία του κράτους 
μέλους ασφάλισης, η υγειονομική 
περίθαλψη που υπόκειται σε 
προγραμματισμό, εφόσον συνεπάγεται 
τουλάχιστον μία διανυκτέρευση του 
ασθενούς ή απαιτείται χρήση πολύ 
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού, ή 
συνεπάγεται θεραπείες που παρουσιάζουν 
συγκεκριμένο κίνδυνο για τον ασθενή ή 
τον πληθυσμό.

α) υγειονομική περίθαλψη για την οποία 
απαιτείται τουλάχιστον μία διανυκτέρευση 
του ασθενούς·

β) η υγειονομική περίθαλψη που 
περιλαμβάνεται σε ειδικό κατάλογο και για 
την οποία δεν απαιτείται τουλάχιστον μία 
διανυκτέρευση του ασθενούς. Ο κατάλογος 
αυτός περιορίζεται:
- για υγειονομική περίθαλψη για την 
οποία απαιτείται χρήση πολύ
εξειδικευμένης και δαπανηρής ιατρικής 
υποδομής ή ιατρικού εξοπλισμού· o
- η υγειονομική περίθαλψη με θεραπείες 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο κίνδυνο για 
τον ασθενή ή τον πληθυσμό.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που παρέχεται στην πρόταση της Επιτροπής είναι απηρχαιωμένος και δεν λαμβάνει 
υπόψη τις πραγματικές συνθήκες με τις οποίες παρέχεται σήμερα η νοσοκομειακή και 
ειδικευμένη περίθαλψη.
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Τροπολογία 38
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται και 
μπορεί να επικαιροποιείται τακτικά από 
την Επιτροπή. Tα μέτρα αυτά, που έχουν 
σχεδιαστεί για την τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας μέσω της συμπλήρωσής της, θα 
εγκριθούν σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 19 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας προσκρούει σε αρμοδιότητες που αφορούν την οργάνωση της υγειονομικής 
περίθαλψης οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ εκχωρούνται αποκλειστικά 
στα κράτη μέλη, πράγμα που θα παραβίαζε την αρχή της επικουρικότητας. 

Τροπολογία 39
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8, παράγραφος 3

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
προβλέπει ένα σύστημα προηγούμενης 
έγκρισης για την επιστροφή, από το 
σύστημά του κοινωνικής ασφάλισης, των
εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης που 
παρασχέθηκε σε άλλο κράτος μέλος, όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

3. Το κράτος μέλος ασφάλισης μπορεί να 
αναλαμβάνει τα έξοδα νοσοκομειακής 
περίθαλψης και της ειδικευμένης 
περίθαλψης (σύμφωνα με τον ορισμό του 
κράτους μέλους ασφάλισης), σύμφωνα με 
την παράγραφο 1, που έχει παρασχεθεί σε 
άλλο κράτος μέλος, εφόσον έχει χορηγηθεί 
προηγούμενη έγκριση:

α) αν η υγειονομική περίθαλψη είχε 
παρασχεθεί στο έδαφός του, τα έξοδα θα 
είχαν καλυφθεί από το σύστημα 
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κοινωνικής ασφάλισης του εν λόγω 
κράτους μέλους· και 
β) ο σκοπός του συστήματος είναι να 
αντιμετωπίσει την παρεπόμενη εκροή 
ασθενών λόγω της εφαρμογής του 
παρόντος άρθρου και να την εμποδίσει να 
υπονομεύσει σοβαρά ή να υπάρξει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει σοβαρά:
i) την οικονομική ισορροπία του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης του 
εν λόγω κράτους μέλους· και/ή  
ii) το σχεδιασμό και τον εξορθολογισμό 
που εφαρμόζονται στο νοσοκομειακό 
τομέα για να αποφεύγεται η πλεονάζουσα 
προσφορά στα νοσοκομεία, η έλλειψη 
ισορροπίας της προσφοράς 
νοσοκομειακής περίθαλψης και η 
σπατάλη λογιστικών και οικονομικών 
πόρων, ή τη διατήρηση ισόρροπων και 
ανοικτών για όλους ιατρικών και
νοσοκομειακών υπηρεσιών, ή τη 
διατήρηση της ικανότητας θεραπείας ή 
της ιατρικής ικανότητας στο έδαφός του 
οικείου κράτους μέλους.

Or. es

Αιτιολόγηση

Al proponerse la supresión del apartado 2, pasaría éste a ser el nuevo apartado 2.

Se propone que sean las autoridades sanitarias nacionales las que se encarguen (mediante 
una autorización previa) de garantizar que se prestará a los ciudadanos una asistencia 
sanitaria prestada por profesionales sanitarios y en centros sanitarios con niveles adecuados 
de calidad y seguridad. 

La autorización previa 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.
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Τροπολογία 40
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά ώστε να 
αποφεύγονται αυτές οι επιπτώσεις, ενώ 
δεν πρέπει να αποτελεί μέσο αυθαίρετων 
διακρίσεων.

4. Το σύστημα προηγούμενης έγκρισης 
πρέπει να περιορίζεται στα απολύτως 
αναγκαία και αναλογικά, ενώ δεν πρέπει 
να αποτελεί μέσο αυθαίρετων διακρίσεων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται δια λόγους συνοχής με την προηγούμενη τροπολογία. Προτείνοντας την διαγραφή 
της παραγράφου 2, η παράγραφος 4 θα γινόταν παράγραφος 3.

Τροπολογία 41
Manuel Medina Ortegaes

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8, παράγραφος 5

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

5. Tο οικείο κράτος μέλος δημοσιοποιεί 
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 3.

5. 5. Το οικείο κράτος μέλος ασφάλισης
δημοσιοποιεί τον κατάλογο των 
νοσοκομείων και των υπηρεσιών 
εξειδικευμένης περίθαλψης καθώς και
κάθε πληροφορία σχετικά για τα 
συστήματα προηγούμενης έγκρισης που 
εγκρίνονται βάσει των διατάξεων της 
παραγράφου 2.

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η μεταφορά του περιεχομένου της παραγράφου 5 στο τέλος του άρθρου 8, σε μία 
νέα παράγραφο η οποία, δεδομένης της διαγραφής της παραγράφου 2, θα γινόταν η νέα 
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παράγραφος 8.

Τροπολογία 42
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

5α. Όσον αφορά κάθε αίτηση για 
χορήγηση έγκρισης που υποβάλλει 
ασφαλισμένος για να του παρασχεθεί 
υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος 
μέλος, το κράτος μέλος ασφάλισης πρέπει 
να επιβεβαιώνει εάν τηρούνται οι όροι 
που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
883/2004 και, εάν τούτο συμβαίνει, 
χορηγεί την προηγούμενη έγκριση 
σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Nuevo apartado 5 bis, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Resulta dudosa la necesidad de que esta directiva se dirija a regular la atención 
transfronteriza y la movilidad de pacientes, que ya está garantizada con la normativa 
comunitaria vigente sobre coordinación de sistemas de seguridad social (Reglamento 
883/2004) la cual, en caso de considerarse necesario, podría modificarse para incluir 
aspectos no contemplados en la misma.

Es más, la propuesta de Directiva entra en colisión con la regulación vigente de coordinación 
de sistemas de seguridad social, creando dos sistemas paralelos para la atención sanitaria 
transfronteriza. Con ello, la propuesta crea inseguridad jurídica.
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Τροπολογία 43
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

5β. Το κράτος μέλος ασφάλισης πρέπει να 
καθορίζει εκ των προτέρων και με 
διαφανή τρόπο τα κριτήρια που 
εφαρμόζονται για την άρνηση παροχής 
προηγούμενης έγκρισης βάσει ουσιωδών 
εκτιμήσεων γενικού ενδιαφέροντος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Nuevo apartado 5 ter, en coherencia con la supresión del apartado 2.

Además de invadir competencias exclusivas de los EEMM, la propuesta de Directiva puede 
generar inequidades entre unos pacientes y otros. 

Introducir el derecho de reembolso para una minoría de pacientes (los que son atendidos en 
otro EM) generaría desigualdades con la gran mayoría de pacientes que son atendidos en su 
propio país. De ahí la necesidad de un mecanismo de autorización previa por parte del 
Estado Miembro emisor y también de la posibilidad de que el Estado Miembro receptor 
pueda regular el flujo de pacientes procedentes de otros EEMM, 

Τροπολογία 44
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 γ (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

5γ. Σε κάθε περίπτωση, το κράτος μέλος 
μπορεί να αρνείται να χορηγήσει 
προηγούμενη έγκριση εάν η ίδια θεραπεία 
μπορεί να παρέχεται στην επικράτειά του, 
εντός χρονοδιαγράμματος που 
δικαιολογείται από ιατρική άποψη, 
λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα 
κατάσταση της υγείας του εν λόγω 
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ατόμου και την πιθανή εξέλιξη της 
ασθένειάς του.

Or. es

Αιτιολόγηση

Νέα παράγραφος 5γ, σε συμφωνία με τη διαγραφή της παραγράφου 2. 

Εξασφαλίζεται ότι η ιατρική περίθαλψη πληροί τις απαραίτητες εγγυήσεις ποιότητας και 
ασφάλειας, μόνον εάν οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας αποφασίζουν ποιοι επαγγελματίες 
ή ποια κέντρα θα παράσχουν την περίθαλψη. Εάν απεφάσιζε ο ασθενής θα μπορούσαν να 
προκύψουν καταστάσεις στις οποίες παρέχεται χωρίς λόγο υγειονομική περίθαλψη (ιδίως σε 
περιπτώσεις ιδιωτικών παρόχων υγειονομικής περίθαλψης). 

Έχει ιδιαίτερη σημασία να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση για την εξασφάλιση της παροχής 
ιατρικής περίθαλψης ως δημόσιας υπηρεσίας.

Τροπολογία 45
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος l

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8 
παράγραφος 3, η επιστροφή των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
και άλλες προϋποθέσεις και διατυπώσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3, βασίζονται σε αμερόληπτα 
και χωρίς διακρίσεις κριτήρια, που είναι 
γνωστά εκ των προτέρων, και που είναι 
αναγκαία και ανάλογα προς τον 
επιδιωκόμενο στόχο. Σε κάθε περίπτωση, 
ο ασφαλισμένος λαμβάνει πάντα έγκριση 
βάσει των κανονισμών για το συντονισμό 
της κοινωνικής ασφάλισης που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 

1. Το κράτος μέλος ασφάλισης 
εξασφαλίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες 
όσον αφορά τη χρήση της υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος οι 
οποίες συνδέονται με τυχόν προηγούμενη 
έγκριση που αναφέρεται στο άρθρο 8, 
παράγραφος 2 και η ανάληψη των εξόδων 
υγειονομικής περίθαλψης που 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος μέλος 
βασίζονται σε αμερόληπτα και χωρίς 
διακρίσεις κριτήρια, που είναι γνωστά εκ 
των προτέρων, και που είναι αναγκαία και 
ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο.
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στοιχείο στ) εάν πληρούνται οι όροι του 
άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 
οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71.

Or. es

Αιτιολόγηση

Για λόγους νομικής σαφήνειας στην οδηγία και τον κανονισμό.

Τροπολογία 46
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
προθεσμιών και δημοσιοποιούνται εκ των 
προτέρων από τα κράτη μέλη.

2. Κάθε διοικητικό σύστημα τέτοιου είδους 
πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο και 
να εξασφαλίζει ότι τα αιτήματα 
αντιμετωπίζονται με αντικειμενικότητα και 
αμεροληψία εντός των καθοριζόμενων 
ανώτατων προθεσμιών και 
δημοσιοποιούνται εκ των προτέρων από τα 
κράτη μέλη. Κατά τη διεκπεραίωση αυτών 
των αιτημάτων λαμβάνεται υπόψη ο 
επείγων χαρακτήρας της υπόθεσης και οι 
ατομικές συνθήκες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Es fundamental que se mantenga la situación actual, según la cual son los profesionales 
sanitarios del sector público (especialmente los de atención primaria, en su figura de gate-
keepers del sistema) los que deciden acerca de la necesidad de asistencia sanitaria de los 
pacientes en otros EEMM, con lo cual se evitarían situaciones de asistencia sanitaria 
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 
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EEMM. Podrá orientarse al ciudadano para que reciba el tratamiento que resulte necesario y 
pueda garantizarse que se prestará en condiciones de seguridad y calidad suficientes.

Τροπολογία 47
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9, παράγραφος 3

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη προσδιορίζουν εκ των 
προτέρων με διαφάνεια τα κριτήρια 
άρνησης της προηγούμενης έγκρισης που 
αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος αυτή αναφέρεται ήδη στην τροπολογία που προτείνεται στο άρθρο 8 (νέα 
παράγραφος 6). Προτείνεται η διαγραφή της ως περιττής.

Τροπολογία 48
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

4. Όταν ορίζουν προθεσμίες για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί για χρήση υγειονομικής 
περίθαλψης σε άλλο κράτος μέλος, τα 
κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη:

διαγράφεται

α) τη συγκεκριμένη ιατρική κατάσταση, 
β) το βαθμό πόνου του ασθενούς, 
γ) τη φύση της αναπηρίας του ασθενούς, 
και 
δ) την ικανότητα του ασθενούς να ασκεί 
επαγγελματική δραστηριότητα.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που συμφωνεί με την τροπολογία στο άρθρο 9.2.

Τροπολογία 49
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9, παράγραφος 5

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση 
της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος υπόκειται σε διοικητική 
επανεξέταση και είναι δυνατό να 
αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων. 
Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η 
διάταξη περί προσωρινών/ασφαλιστικών 
μέτρων.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι κάθε 
διοικητική απόφαση σχετικά με τη χρήση 
της υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο 
κράτος μέλος υπόκειται σε διοικητική 
επανεξέταση και είναι δυνατό να 
αμφισβητηθεί ενώπιον των δικαστηρίων. 
Στις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνεται η 
διάταξη περί προσωρινών/ασφαλιστικών 
μέτρων. Τα κράτη μέλη θα διευκολύνουν 
την ανάπτυξη διεθνών διαδικασιών 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για 
διαφορές που προέρχονται από τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη·

Or. es

Αιτιολόγηση

Δια λόγους συνεπείας προς προηγούμενες τροπολογίες: Προτείνοντας την διαγραφή των 
παραγράφων 5.3 και 5.4, η παράγραφος 5.5 θα γινόταν 5.3.

Προτείνεται να προστεθεί μία παράγραφος, η οποία θα προέρχεται από την παράγραφο 12.2δ), 
δεδομένου ότι θεωρείται ότι υπεύθυνα είναι  τα κράτη μέλη και όχι τα εθνικά σημεία επαφής για 
τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. 
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Τροπολογία 50
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος l

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
μέσω των οποίων οι ασθενείς μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες σχετικά με τη λήψη 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος, καθώς και ποιοι όροι και 
προϋποθέσεις συντρέχουν, μεταξύ άλλων, 
όταν προκαλείται βλάβη από υγειονομική 
περίθαλψη που έλαβε ο ασθενής σε άλλο
κράτος μέλος. 

1. Τα κράτη μέλη ασφάλισης 
εξασφαλίζουν ότι λειτουργούν μηχανισμοί 
παροχής πληροφοριών, κατόπιν 
αιτήσεως, σχετικά με την χορήγηση 
υγειονομικής περίθαλψης σε πολίτες από 
άλλα κράτη μέλη, καθώς και τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που συντρέχουν, 
μεταξύ άλλων, όταν προκαλείται βλάβη 
από υγειονομική περίθαλψη που έλαβε ο 
ασθενής στο δικό του κράτος μέλος.

Or. es

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να ενημερώνουν σχετικά με τα 
στοιχεία που κατέχουν άλλα κράτη μέλη, πράγμα που συνεπάγεται υπερβολικό φόρτο εργασίας 
για τα πρώτα. Επιπλέον, προκειμένου η πληροφορία να είναι χρήσιμη για τους πολίτες, θα 
απαιτούνταν συνεχής ανανέωσή της, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα μπορούσε να συμβεί. 
Εννοούμε ότι θα αρκούσε να αναλάμβανε το κάθε κράτος μέλος την ευθύνη να παρέχει 
πληροφορίες σχετικές με την υγειονομική περίθαλψη που παρεσχέθη στην επικράτειά του.

Τροπολογία 51
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10, παράγραφος 3

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, 
να αναπτύξει πρότυπο κοινοτικό 
μορφότυπο για τις προαπαιτούμενες 
έγγραφες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.

3. Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της 
Επιτροπής δύνανται, σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, 
να αναπτύξει πρότυπο κοινοτικό 
μορφότυπο για τις προαπαιτούμενες 
έγγραφες πληροφορίες που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.
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Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται αποδεκτό να μπορεί να επιβάλει η Επιτροπή ένα πρότυπο κοινοτικό μορφότυπο, 
αλλά τα κράτη μέλη πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία προκειμένου να το διαμορφώσουν, 
έχοντας προς τούτο και την υποστήριξη της Επιτροπής.

Τροπολογία 52
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται σε άλλο κράτος μέλος και 
σχετικά με τους ισχύοντες όρους και 
προϋποθέσεις·

α) παρέχει και διανέμει στους ασθενείς 
από άλλα κράτη μέλη, κατόπιν αιτήσεώς 
τους, πληροφορίες, ιδίως σχετικά για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά τη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη και 
τις εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας, την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, τις διαδικασίες προσφυγής και 
διεκδίκησης αποζημίωσης που είναι 
διαθέσιμες για την υγειονομική περίθαλψη 
που παρέχεται στο κράτος μέλος από το 
οποίο προέρχονται και σχετικά με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις·

Or. es

Αιτιολόγηση

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Τροπολογία 53
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

β) βοηθά τους ασθενείς να προασπίζουν τα 
δικαιώματά τους και να διεκδικούν την 
κατάλληλη αποζημίωση σε περίπτωση 
πρόκλησης βλάβης από τη χρήση 
υγειονομικής περίθαλψης σε άλλο κράτος 
μέλος· το εθνικό σημείο επαφής 
ενημερώνει, ιδίως, τους ασθενείς για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

β) βοηθά τους ασθενείς από άλλα κράτη 
μέλη, κατόπιν αιτήσεώς τους, να 
προασπίζουν τα δικαιώματά τους και να 
διεκδικούν την κατάλληλη αποζημίωση σε 
περίπτωση πρόκλησης βλάβης από τη 
χρήση υγειονομικής περίθαλψης στο 
κράτος μέλος από το οποίο προέρχονται.
το εθνικό σημείο επαφής ενημερώνει, 
ιδίως, τους ασθενείς από άλλα κράτη 
μέλη, κατόπιν αιτήσεώς τους, για τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις ως προς 
την επίλυση των διαφορών, τους 
καθοδηγεί στον προσδιορισμό της 
κατάλληλης διαδικασίας εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και τους βοηθά να 
παρακολουθούν τη διαφορά τους, αν 
χρειαστεί·

Or. es

Αιτιολόγηση

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.
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Τροπολογία 54
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 - παράγραφος 2 - στοιχείο δ)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

δ) διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών 
διαδικασιών εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών για διαφορές που προέρχονται 
από τη διασυνοριακή υγειονομική 
περίθαλψη·

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Προτείνεται η διαγραφή του σημείου αυτού και η συμπερίληψή του στην παράγραφο 9.5 (βλ. την 
προηγούμενη τροπολογία), δεδομένου ότι υπεύθυνα για την δράση αυτή θεωρούνται τα κράτη 
μέλη και όχι τα εθνικά σημεία επαφής για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη .

Τροπολογία 55
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2bis. Το εθνικό σημείο επαφής στο 
κράτος μέλος της ασφάλισης θέτει στη 
διάθεση των ασθενών που το ζητούν τα 
στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών 
σημείων επαφής σε άλλα κράτη μέλη. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Como se ha indicado en relación con el 10, este art. impone a los Estados miembros 
obligación de informar sobre datos en poder de otros EEMM, lo que supone una sobrecarga 
excesiva para los primeros. Además, para que la información fuera útil para los ciudadanos, 
se requeriría de una actualización continua, lo cual parece inviable. Entendemos que 
bastaría con que cada Estado miembro se responsabilizase de facilitar información en 
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relación con la asistencia sanitaria prestada en su propio territorio y, en todo caso, facilitara 
información relativa a los datos de contacto de los puntos nacionales de contacto de otros 
Estados miembros.

Τροπολογία 56
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12, παράγραφος 3

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2:

3. Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της 
Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2:

α) εγκρίνει τα αναγκαία μέτρα για τη 
διαχείριση του δικτύου των εθνικών 
σημείων επαφής που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο·

α) εγκρίνουν τα αναγκαία μέτρα για τη 
διαχείριση του δικτύου των εθνικών 
σημείων επαφής που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο·

β) καθορίζει τη φύση και το είδος των 
δεδομένων που συλλέγονται και 
ανταλλάσσονται στο εσωτερικό του 
δικτύου·

β) καθορίζουν τη φύση και το είδος των 
δεδομένων που συλλέγονται και 
ανταλλάσσονται στο εσωτερικό του 
δικτύου·

γ) εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για 
την ενημέρωση των ασθενών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α) του παρόντος άρθρου.

γ) εγκρίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την ενημέρωση των ασθενών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 2 στοιχείο 
α) του παρόντος άρθρου.

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν θεωρείται αποδεκτό να αναλαμβάνει η Επιτροπή τις ενέργειες αυτές, αλλά τα κράτη μέλη 
πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία προκειμένου να τις αναπτύξουν, έχοντας προς τούτο και 
την υποστήριξη της Επιτροπής.
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Τροπολογία 57
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της 
παραγράφου 1, η Επιτροπή εγκρίνει:

2. Για να διευκολύνεται η εφαρμογή της 
παραγράφου 1, τα κράτη μέλη, με την 
υποστήριξη της Επιτροπής εγκρίνουν:

Or. es

Τροπολογία 58
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο 
φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της 
υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα 
της συνταγής και την έκδοση της συνταγής 
σε άλλο κράτος μέλος από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της 
ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος 
ιατρικής συνταγής και της υποστήριξης της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
ηλεκτρονικών συνταγών (ePrescriptions)·

α) μέτρα που καθιστούν δυνατό στο 
φαρμακοποιό ή άλλον επαγγελματία της 
υγείας να επαληθεύει την αυθεντικότητα 
της συνταγής και την έκδοση της συνταγής 
σε άλλο κράτος μέλος από 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω της 
ανάπτυξης ενός κοινοτικού υποδείγματος 
ιατρικής συνταγής, του καθορισμού των 
απαραίτητων στοιχείων για την 
εγκυρότητά της και τα γλωσσικά 
προαπαιτούμενα και της υποστήριξης της 
διαλειτουργικότητας του συστήματος 
ηλεκτρονικών συνταγών 
(ePrescriptions)·και του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των στοιχείων του ασθενούς.

Or. es

Αιτιολόγηση

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
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plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.

Τροπολογία 59
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2 - στοιχείο β)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές·

β) μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα 
φάρμακα που συνταγογραφούνται σε ένα 
κράτος μέλος και αγοράζονται σε ένα άλλο 
αναγνωρίζονται σωστά και ότι οι 
πληροφορίες στους ασθενείς σχετικά με το 
προϊόν είναι κατανοητές· σε περίπτωση 
που η ονομασία του φαρμάκου που 
συνταγογραφείται έχει επινοηθεί 
αυθαιρέτως ή πρόκειται περί εμπορικού 
σήματος, θα αναφέρεται επίσης και η 
κοινή διεθνής ονομασία (ΔΚΟ)·

Or. es

Αιτιολόγηση

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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Τροπολογία 60
Manuel Medina Ortega

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο της Επιτροπής Τροπολογία

μέτρα για τον καθορισμό των 
περιπτώσεων κατά τις οποίες θα είναι 
δυνατή η υποκατάσταση φαρμάκων, 
όπως περιπτώσεις εξάντλησης των 
αποθεμάτων ή επείγουσας ανάγκης.

Or. es

Αιτιολόγηση

En la propuesta actual, el reconocimiento de las prescripciones farmacéuticas en otro EEMM 
plantea situaciones y problemas que distan de estar resueltos, como el procedimiento para 
superar las barreras lingüísticas, las derivadas de las diferentes prestaciones farmacéuticas y 
de otro tipo que permitan asegurar que una prescripción en un EEMM pueda ser atendida 
con calidad, seguridad y eficacia para los pacientes en su proceso de atención 
transfronteriza.

No se considera aceptable que la Comisión pueda llevar a cabo estas medidas de forma 
unilateral, sino que sean los Estados miembros los que lleguen a un acuerdo para 
desarrollarlas, pudiendo disponer para ello del apoyo de la Comisión.
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