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Sprememba 440
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Člen 8

Predlog Komisije Sprememba

Člen 8 se črta.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 152 Pogodbe ES imajo države članice izključno pristojnost, da se odločijo, 
kako bodo organizirale in financirale svoje sisteme zdravstvenega varstva, pri čemer to 
vključuje pristojnost za opredelitev bolnišnične oskrbe. Evropska unija in zlasti Evropska 
komisija na tem področju nimata nobenih pristojnosti, zato je treba člen 8 črtati. Drugič, 
predlog Komisije o sistemih predhodne odobritve za bolnišnično oskrbo v drugi državi članici 
močno presega sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in ga je treba prav tako zavrniti.

Sprememba 441
Iles Braghetto

Predlog direktive
Člen 8 – naslov

Predlog Komisije Sprememba

Bolnišnična in specializirana oskrba Predhodna odobritev

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe priznava, da so lahko sistemi predhodne odobritve za paciente 
koristni, ker zagotavljajo preglednost glede upravičenosti do povračila stroškov in vsote 
stroškov, ki jo bodo morali kriti sami, ureditve za kakršno koli potrebno poznejše zdravljenje 
in posledice v primeru kakršnih koli težav. Ti vidiki veljajo enako za zdravljenje v bolnišnicah 
in v drugih oblikah, kot za vprašanja o potrebi po načrtovanju storitev in upravljanju 
finančnih sredstev za tiste, ki vodijo sisteme zdravstvenega varstva.
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Sprememba 442
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 8 – naslov

Predlog Komisije Sprememba

Bolnišnična in specializirana oskrba Zdravstveno varstvo

Or. pl

Sprememba 443
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 8

Predlog Komisije Sprememba

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična in specialistična oskrba, kot je 
opredeljena v zakonodaji države članice 
zdravstvenega zavarovanja, za katero velja 
načrtovanje, kadar zahteva prenočitev 
zadevnega pacienta najmanj za eno noč 
ali uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme ali zahteva zdravljenje, ki 
predstavlja posebno tveganje za pacienta 
ali prebivalce.

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta 
vsaj za eno noč;
(b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na: 
- zdravstveno varstvo, ki zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
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opreme, ali  
- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.
2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).
3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se 
izvaja v drugi državi članici, kadar so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja predhodno 
vloži zahtevek za plačilo ali povrnitev 
stroškov za bolnišnično ali specialistično 
oskrbo, ki se izvaja v drugi državi članici, 
kot je opredeljeno v državi članici 
zdravstvenega zavarovanja v skladu z 
odstavkom 1 tega člena.

(a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, in 
(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
(i) finančno ravnotežje sistema 
socialne varnosti države članice in/ali 
(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki 
se izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice.
4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 

4. Zavrnitev predhodne odobritve je 
omejena na tisto, kar je nujno in 
sorazmerno ter ne predstavlja sredstva za 
samovoljno diskriminacijo.
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diskriminacijo.

(4a) Odobritev iz odstavka 1 se lahko 
zavrne, če se ugotovi, da je potovanje 
lahko nevarno za pacientovo zdravje ali 
škodljivo za zdravstveno oskrbo.

5. Država članica javnosti omogoči dostop 
do vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 3.

5. Država članica javnosti omogoči dostop 
do vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 3.

Or. fr

Obrazložitev

Prvotni predlog priznava razlike med državami članicami na področju prevzema stroškov 
oskrbe s strani sistemov socialne varnosti. Ni primerno, da se seznam bolnišnične oskrbe 
opredeli s postopkom komitologije, ker je to v skladu z načelom subsidiarnosti strogo v 
pristojnosti držav članic. Opredeljena pa morajo biti skupna merila. Poleg tega bi bilo za 
paciente boljše, če bi država članica zdravstvenega zavarovanja določila, kakšno 
zakonodajno besedilo bi bilo zanje koristno.

Sprememba 444
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za bolnišnično in njej podobno oskrbo 
se uporabljajo določbe 
Uredbe (EGS) št. 1408/71. Zanje se ne 
uporabljajo določbe člena 6. Države 
članice za namene te direktive opredelijo 
bolnišnično oskrbo. 

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta 
vsaj za eno noč;

Države članice sestavijo seznam 
zdravljenj, za katere je potrebna 
visokospecializirana in draga medicinska 
infrastruktura ali oprema, ali zdravljenja, 
ki predstavljajo tveganje za pacienta ali 
javnost ter so zato izenačene z bolnišnično 
oskrbo.

(b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
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prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na:
- zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme, or 
- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.

Or. nl

Obrazložitev

Het amendement komt hieraan tegemoet door duidelijk te stellen dat voor ambulante zorg de 
de naast elkaar bestaande procedures (verordening en D&K-procedure) blijven bestaan. 
Voor ziekenhuiszorg is het belangrijk dat de procedure van de Verordening, met 
voorafgaande toestemming, te behouden als enige mogelijkheid. Dit is conform de 
rechtspraak van het Europees Hof, die welliswaar de nood aan voorafgaande toestemming 
een belemmering van het vrij verkeer noemt maar in alle gevallen tot nog toe heeft aanvaard 
dat deze vereiste kan gerechtvaardigd worden door noodzaak van planning en het financiële 
evenwicht van de stelsels voor sociale zekerheid. In geen enkel arrest is tot  not toe 
geoordeeld dat deze voorafgaande toestemming voor ziekenhuiszorg niet meer mogelijk is. 
Dit heeft te maken met de band die er is tussen deze toestemmingsprocedure en de 
mogelijkheid om het eigen gezondheidszorgaanbod, zeker voor dure zorgvormen, te kunnen 
plannen.

Sprememba 445
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba načrtovana
specializirana oskrba, ki zahteva 
napredne zdravstvene in tehnične 
sposobnosti. Vsaka država članica določi, 
katera merila se štejejo za specializirano 
oskrbo.

a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta 
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vsaj za eno noč;

b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na:

- zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme, or

- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.

Or. sv

Obrazložitev

Pomembno je, da opredelitev bolnišnične oskrbe ne temelji na merilu, da pacient vsaj eno noč 
preživi v bolnišnici, saj je takšna opredelitev lahko zavajajoča. Namesto tega mora ta 
opredelitev temeljiti na tem, ali gre za specializirano oskrbo, ki zahteva napredne zdravstvene 
in tehnične sposobnosti.

Sprememba 446
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta 
vsaj za eno noč;
b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na: 
- zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 

zdravstveno varstvo, ki je
visokospecializirano in/ali zahteva 
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infrastrukture ali medicinske opreme, or uporabo drage medicinske infrastrukture 
ali medicinske opreme; or 

- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.

- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.

Or. sv

Obrazložitev

Merilo prenočitve je zastarelo in lahko ovira razvoj sektorja zdravstvenega varstva. To merilo 
pa je tudi poljubno, saj se med in znotraj držav razlikuje, katero zdravljenje zahteva 
prenočitev pacienta v bolnišnici. Prav tako pa se težko uporablja. Zato mora opredelitev 
bolnišnične oskrbe temeljiti na visokospecializiranosti takšne oskrbe in/ali njenih visokih 
stroškov, ne glede na to, ali mora pacient noč preživeti v bolnišnici ali ne.

Sprememba 447
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici je bolnišnična in specializirana 
oskrba v skladu s to direktivo zdravstveno 
varstvo, ki je v skladu z določbami 
posamezne države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja predmet 
ustrezne oskrbe in za katerega je potrebno 
načrtovanje za zagotovitev učinkovite, 
gospodarne in univerzalne zdravniške 
oskrbe v tej državi članici. Poleg storitev 
zdravstvenega varstva, ki zahtevajo 
prenočitev zadevnega pacienta vsaj za eno 
noč ali uporabo visoko specializirane in 
drage medicinske infrastrukture ali 
medicinske opreme ali ki vključujejo 
zdravljenja, ki predstavljajo posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalce, lahko 
tako zdravstveno varstvo vključuje tudi 
tisto zdravstveno varstvo, ki v skladu z 
oskrbnim konceptom posamezne države 
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članice pacientovega zdravstvenega 
zavarovanja zahteva načrtovano 
infrastrukturo iz drugih razlogov.

a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta 
vsaj za eno noč;

b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na:
zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme, ali
– zdravstveno varstvo, ki predstavlja
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.

Or. de

Obrazložitev

Predlagana opredelitev bolnišnične in specializirane oskrbe je preozka. V Nemčiji ne bi 
zajemala niti delne bolnišnične ali ambulantne oskrbe, niti zdravljenja psihično bolnih v 
dnevnih klinikah. Opredelitev bolnišnične oskrbe, ki zahteva načrtovanje, je izključno v 
pristojnosti držav članic.

Sprememba 448
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je v skladu z 
opredelitvijo v zakonodaji države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
bolnišnična oskrba in specialistična pomoč 
storitev zdravstvenega varstva, ki zahteva 
načrtovanje in za katero je potrebna 
prenočitev zadevnega pacienta za vsaj eno 
noč ali zahteva uporabo visoko 
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specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme ali 
predstavlja posebno tveganje za pacienta 
ali prebivalce.

a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta 
vsaj za eno noč;

b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na:
zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme; ali
- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce. 

Or. es

Obrazložitev

Opredelitev v predlogu Komisije ni v skladu z današnjo stvarnostjo ali pogoji, v katerih se 
danes nudi bolnišnična oskrba in specialistična pomoč.

Sprememba 449
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta 
vsaj za eno noč;

a) storitev zdravstvenega varstva, ki je 
visoko specializirana in/ali zahteva 
uporabo drage medicinske infrastrukture 
ali medicinske opreme;

b) storitev zdravstvenega varstva, b) storitev zdravstvenega varstva, ki 
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vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na: 

zajema zdravljenje, ki pomeni posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalstvo, ali

- zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme, ali 

c) druge vrste zdravljenja, ki se zaradi 
narave bolezni najbolje izvajajo v 
bolnišnici.

- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce. 

Or. da

Sprememba 450
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba storitev zdravstvenega 
varstva, kot opredeljeno na seznamu 
države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja, omejena na:

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta vsaj 
za eno noč;

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta vsaj 
za eno noč; or

(b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na: 

(b) visoko specializirana storitev 
zdravstvenega varstva, ki zahteva uporabo 
zelo drage medicinske infrastrukture ali 
medicinske opreme; ali

- zdravstveno varstvo, ki zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme, or 

(ba) zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.

- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.
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Or. en

Obrazložitev

Razlike v pravicah in klinični praksi med državami članicami bi v primeru enotnega seznama 
zdravljenj v EU, za katere je mogoče zahtevati predhodno odobritev, lahko samo vnesla 
zmedo med paciente. Pacienti bi morali imeti dostop do seznama, ki določa zdravljenja, za 
katera domači sistem predvideva predhodno odobritev.

Sprememba 451
Colm Burke

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo se
opredelitev bolnišnične oskrbe omeji na:

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta vsaj 
za eno noč;

- storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta vsaj 
za eno noč, ali zdravstveno varstvo, ki 
zahteva uporabo visoko specializirane in 
drage medicinske infrastrukture ali 
medicinske opreme, or

(b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na: 

- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.

- zdravstveno varstvo, ki zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme, or 
- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce. 

Or. en
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Obrazložitev

Predlog spremembe želi dopolniti prvotno idejo poročevalca z opredelitvijo bolnišnične 
oskrbe, splošno sprejete kot standardne opredelitve v teoriji upravljanja javnega zdravstva.

Sprememba 452
Niels Busk

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je 
bolnišnična oskrba:

a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta vsaj 
za eno noč;

a) storitev zdravstvenega varstva, ki
zahteva prenočitev zadevnega pacienta vsaj 
za eno noč;

b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na:

b) storitev zdravstvenega varstva, ki ne 
zahteva prenočitve pacienta vsaj za eno 
noč, ampak ki:

- zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme, ali 

zahteva uporabo visoko specializirane in 
drage medicinske infrastrukture ali 
medicinske opreme, ali 

- zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce. 

predstavlja posebno tveganje za pacienta 
ali prebivalce.

Or. da
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Sprememba 453
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo je
bolnišnična oskrba: 

1. Za namene povrnitve stroškov 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v skladu s to direktivo bolnišnična 
in specializirana oskrba vključujeta vsaj:

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta vsaj 
za eno noč; 

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta vsaj 
za eno noč;

(b) storitev zdravstvenega varstva, 
vključena v poseben seznam, ki ne zahteva 
prenočitve pacienta vsaj za eno noč. Ta 
seznam je omejen na:

(b) zdravstveno varstvo, ki zahteva 
uporabo visoko specializirane in drage 
medicinske infrastrukture ali medicinske 
opreme, ali storitev zdravstvenega varstva, 
ki zajema zdravljenje, ki pomeni posebno 
tveganje za pacienta ali prebivalstvo.

zdravstveno varstvo, ki zahteva uporabo 
visoko specializirane in drage medicinske 
infrastrukture ali medicinske opreme, ali

(ba) zdravstveno varstvo, za katero je 
potrebno načrtovanje, da se ohranijo 
splošni dostop, cenovna dostopnost in 
enaka fizična dostopnost, nadzorujejo 
stroški in prepreči večje zapravljanje 
finančnih, tehničnih in človeških virov. 

zdravstveno varstvo, ki predstavlja 
posebno tveganje za pacienta ali 
prebivalce.

(bb) zdravstveno varstvo za paciente, ki 
trpijo za kroničnimi boleznimi, in 
potrebujejo oskrbo in/ali zdravila, ki niso 
na voljo preko običajnih distribucijskih 
kanalov in jih ni možno samostojno 
nabaviti, tako da je potrebno upravljanje 
ali nabava preko bolnišničnih ali 
specializiranih enot.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z naslovom tega člena predlog spremembe vključuje specializirano oskrbo.

V skladu s sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti je pojem bolnišnične oskrbe neločljivo 
povezan s potrebo po načrtovanju.
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Sprememba 454
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (-a) (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(-a) vse zdravstveno varstvo v primeru 
stanja življenjske nevarnosti ali 
medicinsko predvidljivega tveganja trajne 
škode za zdravje. 

Or. pl

Sprememba 455
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – točka (a)

Predlog Komisije Sprememba

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta vsaj 
za eno noč;

(a) storitev zdravstvenega varstva, ki 
zahteva prenočitev zadevnega pacienta vsaj 
za eno noč, ali ki je kot taka opredeljena z 
zakonodajo države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev bolnišnične oskrbe, kot jo je zapisala Komisija, ne ustreza realnosti storitev v 
praksi, kot na primer ambulatni kirurški posegi. Da bi opredelitev uskladili z realnostjo, mora 
opredelitev bolnišnične oskrbe temeljiti na opredelitvah držav članic pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja.
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Sprememba 456
Bill Newton Dunn

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

1a. diagnostični testi, posnetki in 
rentgenski žarki, običajno opravljeni z 
izven bolnišničnim svetovanjem pacientu 
se obravnavajo kot izvenbolnišnična 
obravnava pacienta, če bi moral pacient 
zaradi pridobitve predhodne odobritve 
opraviti še en čezmejni obisk.

Or. en

Obrazložitev

Pacient ne more vnaprej vedeti, katero diagnozo bo določil zdravstveni delavec. Obstoječe 
besedilo dejansko prisiljuje pacienta, da naj zahteva predhodno odobritev za posvetovanje ter 
postavitev diagnoze ali pa plača nadaljnji obisk.

Sprememba 457
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

črtano

Or. de
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Sprememba 458
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 8(1).

Sprememba 459
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predhodnim predlogom spremembe k členu 8(1). Razlike v 
pravicah in klinični praksi med državami članicami bi v primeru enotnega seznama zdravljenj 
v EU, za katere je mogoče zahtevati predhodno odobritev, lahko samo vnesla zmedo med 
paciente. Pacienti bi morali imeti dostop do seznama, ki določa zdravljenja, za katera domači 
sistem predvideva predhodno odobritev.
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Sprememba 460
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

črtano

Or. es

Obrazložitev

Predlog direktive posega v pristojnosti na področju organizacije zdravstvenih storitev, kar je 
v skladu s členom 152 Pogodbe ES domena držav članic. To bi pomenilo kršitev načela 
subsidiarnosti.

Sprememba 461
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

2. Sezname sestavijo in redno 
posodabljajo države članice.

Or. hu
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Obrazložitev

Pomembno je, da se pri sestavljanju seznamov upoštevajo različni vidiki držav članic, zato se 
predlaga, da je sestavljanje seznamov v prvi vrsti naloga držav članici in nato Komisije, 
vendar drugače glede na različne države članice in na podlagi priporočil držav članic.

Sprememba 462
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

2. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja določi, katero 
zdravstveno varstvo se obravnava kot 
bolnišnična oskrba v skladu z merili iz 
odstavka 1 in to sporoči Komisiji.

Or. sv

Obrazložitev

Države članice bi morale na podlagi teh meril oblikovati svoje sezname o tem, kaj se 
obravnava kot bolnišnična oskrba, in jih sporočiti Komisiji. Ta način upošteva pristojnosti 
držav članic na področju zdravstvenega varstva in ga je tudi lažje upravljati kot sezname EU 
iz izvirnega predloga.

Sprememba 463
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 

2. Pristojni organi držav članic 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
bodo sestavili seznam bolnišnične ali 
specializirane oskrbe in ga posredovali 
Komisiji.



AM\764106SL.doc 21/81 PE418.342v01-00

SL

postopkom s pregledom iz člena 19(3).

Or. en

Obrazložitev

Ker je država članica pacientovega zdravstvenega zavarovanja odgovorna za povračilo 
stroškov zdravstvenega varstva, je ta država članica pristojna, da sestavi seznam bolnišnic.

Sprememba 464
Karin Jöns

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, 
ki so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

2. Ustrezne nacionalne sezname 
pripravijo države članice same. Seznami 
se redno posodabljajo.

Or. de

Sprememba 465
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, ki 
so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko 
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, ki 
so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3). Pri 
pripravi tega seznama Komisija upošteva 
poseben položaj evropskih referenčnih 
mrež, kot je navedeno v členu 15. 
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Or. nl

Sprememba 466
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga lahko
tudi redno posodablja. Navedeni ukrepi, ki 
so namenjeni spremembi nebistvenih 
določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

2. Ta seznam sestavi Komisija, ki ga tudi 
redno posodablja. Navedeni ukrepi, ki so 
namenjeni spremembi nebistvenih določb 
te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 19(3).

Or. nl

Obrazložitev

"It is still unclear; however, when the “specific list” will be available and when and with 
what frequency it will be updated. It is extremely important to update it frequently since the 
technological innovation rate in the healthcare industry is very high. If the list is not regularly 
updated, a new cost-intensive medical treatment may enter the market and fall under the 
“non-hospital care” regulation that, as seen, does not require prior authorisation. If this 
technology is not rapidly introduced in the list, it may seriously undermine the financial 
balance of Member States.", Study "Patient Mobility in the European Union" of the 
Parliament's Policy Department, p. 22.

Sprememba 467
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(2a) Država članica ne more odreči 
zdravstvene oskrbe ter mora popolnoma 
oskrbeti pacienta, ki potrebuje nujno 
pomoč na njenem ozemlju.
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Or. it

Obrazložitev

Zaradi načela solidarnosti je treba zagotoviti popolno oskrbo pacientom, ki potrebujejo nujno 
pomoč.

Sprememba 468
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 8 – odstavki 3 - 5

Predlog Komisije Sprememba

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja uvede sistem 
predhodne odobritve za povračilo stroškov 
iz svojega sistema socialne varnosti za 
bolnišnično oskrbo, ki se izvaja v drugi 
državi članici, razen:

(a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški krijejo 
iz sistema socialne varnosti države 
članice, in

(a) če se storitev zdravstvenega varstva ne 
more dovolj hitro izvesti na njenem 
ozemlju, zaradi predolgih čakalnih vrst, 
ali

(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:

(aa) če se s čezmejno oskrbo 
najučinkoviteje organizira zdravstvene 
storitve za lokalno prebivalstvo, zlasti v 
obmejnih regijah, ali

(i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali

(ab) v primeru zdravljenja pod redkimi 
pogoji, ali

(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 

(ac) če gre za oskrbo na podlagi pogodb 
med zdravstvenimi zavarovalnicami in 
zdravstvenimi ustanovami v tujini.
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kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice.

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

5. Država članica javnosti omogoči dostop 
do vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 3.

5. Države članice sprejmejo izvedbene 
določbe, ki določajo podrobnosti odstavka 
3 (ab) in (ac), in jih sporočijo Komisiji.

Or. nl

Obrazložitev

Veljati mora splošno pravilo predhodne odobritve. Kljub temu pa se morajo zadeve čezmejne 
oskrbe urejati po ustaljeni in enostavni poti, kadar so zelo dolge čakalne dobe (nepotrebno 
odlašanje), za paciente obmejnih regij, za paciente z redkimi boleznimi in kadar se oskrbo 
zagotavlja po pogodbi.

Sprememba 469
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3.  Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se 
izvaja v drugi državi članici, kadar so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

črtano

(a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, in
(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
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izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
(i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali
(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice.

Or. nl

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 8(1).

Sprememba 470
Anja Weisgerber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se 
izvaja v drugi državi članici, kadar so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko kot pogoj 
za povračilo stroškov bolnišnične ali 
specializirane oskrbe, opredeljene v 
odstavku 1, ki se izvaja v drugi državi 
članici, določi predhodno odobritev.

a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, in 
b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
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odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
i) finančno ravnotežje sistema 
socialne varnosti države članice in/ali 
ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki 
se izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice.

Or. de

Obrazložitev

Glede na predlog direktive bi bila predhodna odobritev pogoj za bolnišnično oskrbo v tujini 
le, če bi bilo natančno razloženo, da bi bil sicer ogrožen lasten sistem oskrbe države članice. 
Tudi brez take obrazložitve morajo imeti države članice možnosti določiti področja oskrbe, 
kjer je načrtovanje potreb potrebno, in kako bodo to zagotovile. 

Sprememba 471
Richard Seeber

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja ima možnost, 
da uvede splošen sistem predhodne 
odobritve za povračilo stroškov iz svojega 
sistema socialne varnosti za bolnišnično in 
specializirano oskrbo, ki se izvaja v drugi 
državi članici.

(a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, ter
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(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
(i) finančno ravnotežje sistema 
socialne varnosti države članice in/ali 
(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki 
se izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. 

Or. en

Obrazložitev

Določba o predhodni odobritvi (odstavek 3) je izven pristojnosti Komisije, kot določeno v 
členu 152 Pogodbe ES. Sedaj mobilnost pacientov med državami članicami predstavlja le 
majhen delež vseh pacientov v sistemu zdravstvenega varstva. Vendar bi z direktivo 
pričakovali, da se bo mobilnost pacientov povečala, zlasti v obmejnih regijah in za določene 
vrste zdravljenj, kot na primer izbirni kirurški posegi.

Vzpostaviti bi bilo treba splošen sistem predhodne odobritve bolnišničnega zdravljenja, ki bi 
državam članicam dal možnost, da kontrolirajo in načrtujejo svoj celotni sistem 
zdravstvenega varstva. Države članice, v katerih poteka zdravljenje, bi tako bolj verjetno 
prejele plačilo za opravljene storitve, saj bi pacienti dobili predhodno odobritev za 
zdravljenje s strani države članice pacientovega zdravstvenega zavarovanja.

Sprememba 472
Iles Braghetto

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
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sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo in drugo 
specializirano oskrbo, kot opredeljeno v 
posamezni državi članici.

(a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, in ter
(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
(i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali
(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe priznava, da so sistemi predhodne odobritve za paciente koristni, ker 
zagotavljajo preglednost glede upravičenosti do povračila stroškov in vsote stroškov, ki jo 
bodo morali kriti sami, ureditve za kakršno koli potrebno poznejše zdravljenje in posledice v 
primeru kakršnih koli težav. Države članice bi morale imeti možnost, da se same odločijo, v 
katerih okoliščinah so nujni sistemi predhodne odobritve za paciente, ki iščejo zdravstveno 
varstvo v tujini, pri čemer morajo ti sistemi izpolnjevati merila, kot sta preglednost in 
sorazmernost, biti enostavni in jasni ter zagotavljati pravočasne odzive na zahtevke.
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Sprememba 473
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se 
izvaja v drugi državi članici, kadar so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko prevzame 
stroške bolnišnične oskrbe in 
specialistične pomoči (v skladu s 
prevladujočo opredelitvijo v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja) 
v skladu z odstavkom 1, ki se izvaja v 
drugi državi članici, če je bila predhodno 
odobrena.

(a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, in 
(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
(i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali
(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice.

Or. es

Obrazložitev

Čeprav lahko javnost predhodno odobritev razume kot omejitev pravice do čezmejne 
mobilnosti, je to pravzaprav oblika jamstva.



PE418.342v01-00 30/81 AM\764106SL.doc

SL

Če se namesto zdravstvenega delavca posamezen državljan odloča, kateri zdravstveni delavci 
bodo nudili potrebno zdravstveno varstvo, potem ni zagotovila, da bo zdravstveno varstvo v 
skladu z zahtevanimi standardi kakovosti in varnosti. Odločitve je treba prepustiti 
zdravstvenim delavcem, da se prepreči nepotrebno zdravljenje.

Sprememba 474
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz svojega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici. 

a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, in 
b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali and/or
ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice.

Or. sv
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Obrazložitev

Odločitve o zdravstvenem varstvu morajo najprej sprejemati države članice, kar bi moralo 
veljati tudi za vse morebitne odločitve glede sistema predhodne odobritve.

Sprememba 475
Niels Busk

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz svojega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici.

a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, in 
b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali
ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. 

Or. da
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Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost določiti merila za predhodno odobritev ter razloge za 
njeno zavrnitev, če se pacientu ponudi zdravljenje v medicinsko utemeljenem časovnem 
obdobju.

Sprememba 476
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 in 3 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko povrne 
stroške bolnišnične in specializirane 
oskrbe, kot je to določila država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja v 
skladu z odstavkom 1, ki se izvaja v drugi 
državi članici in za katero je potrebna 
predhodna odobritev. Država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
vnaprej in na pregleden način določi 
merila za zavrnitev zahtevka za predhodno 
odobritev, povezanega z glavnim razlogom 
javnega interesa. Predhodna odobritev se 
lahko zavrne iz naslednjih razlogov:

(a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, ter 

(i) če zavarovalec ali komisionar nima 
dokaza o klinični potrebi po zdravljenju;

(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:

(ii) če je zavarovalec ali komisionar 
določil, da pacient ni upravičen do 
zadevnega zdravljenja;

(i) finančno ravnotežje sistema 
socialne varnosti države članice in/ali (iii) če zavarovalec ali komisionar presodi, 

da obstaja klinično tveganje za 
pacienta ali širše javno zdravje, 
če pacienti potujejo v tujino, ali
če ni na voljo ustrezne nadaljnje 
nege ali oskrbe za zadevno 
zdravljenje;
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(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki 
se izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. 

(iv) če ima zavarovalec ali komisionar 
dokaz, da je ponudnik storitev, ki ga želi 
pacient obiskati zaradi zdravljenja, 
malomaren in nepošten.

3a. Države članice lahko tudi zavrnejo 
zahteve, če je zdravljenje nemudoma 
dostopno pacientu v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
in če obstajajo dokazi, da bi mobilnost 
pacienta škodila ali najverjetneje škodila 
zagotavljanju nekaterih zdravljenj na 
nacionalni ali lokalni ravni.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe želi vnesti jasnost o uporabi predhodne odobritve za zdravljenja v drugi 
državi članici in o razlogih za zavrnitev predhodne odobritve.

Sprememba 477
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko zahteva
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz svojega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično in specializirano
oskrbo, ki se izvaja v drugi državi članici:

(a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški 
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krijejo iz sistema socialne varnosti države 
članice, in
(b) namen sistema je obravnavati 
posledični odhod pacientov zaradi 
izvajanja tega člena in preprečiti, da bi 
odhod pacientov resno ogrožal ali verjetno 
resno ogrožal:
(i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali 

(a) da se zaščiti finančno ravnotežje 
sistema socialne varnosti države članice 
in/ali 

(ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, vzdrževanje vsem 
dostopne uravnotežene zdravniške in 
bolnišnične storitve ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice.

(b) da se zaščiti načrtovanje in 
racionaliziranje, ki se izvajata v v sektorju 
zdravstvenega varstva, da se ohranijo 
splošen dostop, cenovna dostopnost in 
enaka fizična dostopnost, opravlja nadzor 
nad stroški in se preprečujejo vse bistvene 
potrate finančnih, tehničnih in človeških 
virov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti trajen obstoj sistema predhodne odobritve z namenom zagotavljanja 
pacientom finančno kritje za zdravljenje, prejeto v drugi državi članici, ne glede na vrsto 
zdravstvene oskrbe. Sistem predhodne odobritve s tem namenom je opredeljen v uredbah 
1408/71 in 883/2004. Zato je besedilo „uvede sistem predhodne odobritve“ zavajajoče. 
Predlog spremembe kopira besedilo, uporabljeno v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti.

Sprememba 478
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
sistem predhodne odobritve za povračilo 
stroškov iz njihovega sistema socialne 
varnosti za bolnišnično oskrbo, ki se izvaja 
v drugi državi članici, kadar so izpolnjeni 

3. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja lahko uvede 
splošen sistem predhodne odobritve za 
povračilo stroškov iz njihovega sistema 
socialne varnosti za bolnišnično oskrbo, ki 
se izvaja v drugi državi članici, kadar so 
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naslednji pogoji: izpolnjeni naslednji pogoji:

a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški krijejo 
iz sistema socialne varnosti države članice, 
in 

a) če se storitev zdravstvenega varstva 
izvaja na njenem ozemlju, se stroški krijejo 
iz sistema socialne varnosti države članice, 
in 

b) namen sistema je obravnavati posledični 
odhod pacientov zaradi izvajanja tega člena 
in preprečiti, da bi odhod pacientov resno
ogrožal ali verjetno resno ogrožal:

b) namen sistema je obravnavati posledični 
odhod pacientov zaradi izvajanja tega člena 
in preprečiti, da bi odhod pacientov ogrožal 
ali verjetno ogrožal:

i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali in/ali 

i) finančno ravnotežje sistema socialne 
varnosti države članice in/ali 

ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in finančni 
izgubi, vzdrževanje vsem dostopne 
uravnotežene zdravniške in bolnišnične 
storitve ali vzdrževanje zmogljivosti 
zdravljenja ali zdravniških kompetenc na 
ozemlju zadevne države članice.

ii) načrtovanje in racionaliziranje, ki se 
izvajata v sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in finančni 
izgubi, vzdrževanje vsem dostopne 
uravnotežene zdravniške in bolnišnične 
storitve ali vzdrževanje zmogljivosti 
zdravljenja ali zdravniških kompetenc na 
ozemlju zadevne države članice.

Or. da

Sprememba 479
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 – točka (ba) (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(ba) kadar je ustrezno, da se prepreči 
nadaljnje širjenje bakterij, odpornih na 
mnogo antibiotikov.

Or. sv
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Sprememba 480
Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Umberto Guidoni

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

3a. Nobena določba te direktive od 
izvajalcev storitev zdravstvenega varstva 
in/ali sistemov zdravstvenega zavarovanja 
ne zahteva, da sprejmejo načrtovano 
zdravljenje ali dajo prednost pacientom iz 
drugih držav članic v škodo drugih 
pacientov s podobnimi zdravstvenimi 
potrebami, na primer s podaljševanjem 
čakalnih dob za zdravljenje.

Or. en

Obrazložitev

Koriščenje zdravstvenih storitev v tujini s strani posameznih pacientov lahko ne samo vpliva 
na načrtovanje, organizacijo in finančno vzdržnost sistema zdravstvenega varstva v državi 
članici pacientovega zdravstvenega zavarovanja, temveč tudi na sistem v državi članici 
zdravljenja, pri čemer bi morala država članica imeti možnost, da sprejme ukrepe, s katerimi 
bi preprečila, da bi pritok pacientov iz drugih držav članic škodil drugim pacientom.

Sprememba 481
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

3a. Predhodna odobritev se odobri v 
vsakem primeru, kadar pacient potrebuje 
zdravljenje, ki se običajno izvaja v sistemu 
socialne varnosti države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
in zdravstvena oskrba v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
ni mogoča v zdravstveno utemeljenem 
roku, kot je določeno z Uredbo 1408/71 in 
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Uredbo 883/2004.

Or. en

Obrazložitev

Tu je treba poudariti, do katerih meja sega ta člen zaradi uporabe Uredbe 1408/71 in Uredbe 
883/2004.

Sprememba 482
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Zahteva po predhodni odobritvi je 
omejena na tisto, kar je nujno in 
sorazmerno, da državi članici
pacientovega zdravstvenega zavarovanja
omogoči organizacijo in izvedbo varnega 
visokokakovostnega zdravstvenega varstva 
na svojem ozemlju, in sicer v skladu z 
načeli splošnega dostopa, solidarnosti, 
cenovne dostopnosti, enake fizične 
dostopnosti in demokratičnega nadzora, 
ter ne predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti trajen obstoj sistema predhodne odobritve z namenom zagotavljanja 
pacientom finančno kritje za zdravljenje, prejeto v drugi državi članici, ne glede na vrsto 
zdravstvene oskrbe. Sistem predhodne odobritve s tem namenom je opredeljen v uredbah 
1408/71 in 883/2004. Zato je besedilo „uvede sistem predhodne odobritve“ zavajajoče.
Predlog spremembe kopira besedilo, uporabljeno v sodni praksi Sodišča Evropskih skupnosti.
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Sprememba 483
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritev ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

Or. en

Obrazložitev

Termina „nujno“ in „sorazmerno“ nista pravno jasna in bi lahko vodila h nadaljnjim 
primerom na Sodišču Evropskih skupnosti.

Sprememba 484
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

Or. da
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Sprememba 485
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti doslednost s prejšnjimi predlogi sprememb za isti 
odstavek.

Sprememba 486
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

Or. sv
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Sprememba 487
Niels Busk

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

Or. da

Sprememba 488
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve iz odstavka 
1 je omejen na tisto, kar je nujno in 
sorazmerno za izogibanje takšnemu 
učinku, ter ne predstavlja sredstva za 
samovoljno diskriminacijo.

Or. nl

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 8(1).



AM\764106SL.doc 41/81 PE418.342v01-00

SL

Sprememba 489
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve velja brez 
poseganja v člen 3(2) in je omejen na tisto, 
kar je nujno in sorazmerno za izogibanje 
takšnemu učinku, ter ne predstavlja 
sredstva za samovoljno diskriminacijo.

Or. nl

Sprememba 490
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, temelji na
poštenih, jasnih in preglednih merilih ter 
ne predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

Or. en

Obrazložitev

Če se države članice odločijo za uvedbo predhodne odobritve, mora ta temeljiti na poštenih, 
jasnih in preglednih merilih. Sistem bi moral delovati hitro in preprečiti nevzdržne čakalne 
dobe za paciente (nepotrebno odlašanje).
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Sprememba 491
Bill Newton Dunn

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo. Ta direktiva predpostavlja 
izbiro čezmejnega zdravstvenega varstva v 
korist pravic pacientov. Zahteva za 
predhodno odobritev je izjema, ne pa 
pravilo. Pacienti, ki želijo koristiti storitve 
čezmejnega zdravstvenega varstva, morajo 
obvestiti nacionalne organe zdravstvenega 
varstva, če veljajo omejitve. Posamezni 
primeri ali majhno število pacientov, ki 
želijo koristiti storitve čezmejnega 
zdravstvenega varstva, najverjetneje ne 
bodo ogrožali običajnega delovanja 
nacionalnih sistemov zdravstvenega 
varstva ali njihovih sredstev. Države 
članice morajo svoja merila v zvezi s 
predhodno odobritvijo javno objaviti in 
jasno razlikovati med zdravstvenimi, 
upravnimi in finančnimi dejavniki.

Or. en

Obrazložitev

Predhodni predlogi sprememb k osnutku direktive o predhodni odobritvi so se ukvarjali z 
državo, ki naj poseže samo, če so ogroženi strateški interesi, ne pa odvisno od primera. Ker je 
povračilo omejeno na stroške zdravljenja, ki ga je odobrila država, bi bila rutinska 
predhodna odobritev dodatna in nepotrebna obremenitev virov ter morebiti tudi škodljiva za 
paciente. Predlog spremembe ob upoštevanju potrebe po jasnosti za paciente določa jasne 
minimalne standarde, ki so skladni z najpomembnejšimi zaščitnimi ukrepi za države članice.
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Sprememba 492
John Bowis

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo.

4. Sistem predhodne odobritve je omejen 
na tisto, kar je nujno in sorazmerno za 
izogibanje takšnemu učinku, ter ne 
predstavlja sredstva za samovoljno 
diskriminacijo ali ne ovira prostega 
pretoka oseb. Pacienti z redkimi 
boleznimi, ki morajo sicer zahtevati 
predhodno odobritev v državi članici 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja, 
bi morali imeti pravico do izbire 
zdravstvenega varstva brez predhodne 
odobritve.

Or. en

Sprememba 493
Jules Maaten, Elizabeth Lynne

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

4a. Kjer je bil vložen in odobren zahtevek 
za predhodno odobritev, država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
zagotovi, da pacient vnaprej plača le 
stroške, ki bi jih moral plačati tudi, če bi 
prejel oskrbo v njenem zdravstvenem 
sistemu. Države članice bi si morale 
prizadevati, da prenašajo sredstva za vse 
ostale stroške neposredno med 
zdravstvenimi blagajnami in izvajalci 
zdravstvenega varstva.

Or. en
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Sprememba 494
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

4a. Sistemi predhodne odobritve in 
kakršne koli omejitve pravic pacientov do 
čezmejnega zdravstvenega varstva ne 
smejo biti splošni, ampak morajo veljati za 
določene metode zdravljenja v vsakem 
posameznem primeru .

Or. sv

Obrazložitev

Da se lažje opredeli, kdaj je predhodna odobritev v skladu s členom 8(3)(a) in/ali 8(3)(b), je 
treba določiti za katere metode zdravljenja je potrebna predhodna odobritev, kar poveča 
pravno varnost in zmanjša možnost napačne razlage. Od tega imajo koristi predvsem države 
članice, saj se tako izognejo prihodnjim pravnim postopkom, svojim državljanom pa lahko 
zagotovijo jasnejše informacije. 

Sprememba 495
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Predlog Komisije Sprememba

5. Država članica javnosti omogoči dostop 
do vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 3. 

5. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja javnosti 
omogoči dostop do seznama vseh 
bolnišnic in služb specialistične pomoči 
ter vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 3. 

Or. es
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Sprememba 496
Marianne Thyssen

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5

Predlog Komisije Sprememba

5. Država članica javnosti omogoči dostop 
do vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 3. 

5. Država članica javnosti omogoči dostop 
do vseh pomembnih informacij o sistemih 
predhodne odobritve, uvedenih v skladu z 
določbami iz odstavka 1. 

Or. nl

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 8(1).

Sprememba 497
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(5a) Če se v zakonodaji države članice 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
financiranje zdravstvenega varstva 
povezuje z zavarovanci, ki prejemajo 
zdravstveno varstvo tam, kjer se nahaja 
izvajalec storitev zdravstvenega varstva, 
financiranega z javnimi sredstvi, je ta 
država članica dolžna povrniti samo tiste 
stroške oskrbe v državi članici zdravljenja, 
ki jih je pacient prejemal pod enakimi 
pogoji kot zavarovanci v državi članici 
zdravljenja.

Or. hu
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Obrazložitev

Zavarovanec, ki prejema zdravstveno varstvo v drugi državi članici, lahko od države članice, 
kjer je zavarovan, zahteva plačilo za oskrbo, ki jo je zagotovil zasebni izvajalec v državi 
članici zdravljenja, čeprav v državi članici, kjer je zavarovan, ne bi mogel zahtevati plačila za 
tovrstno oskrbo.

Sprememba 498
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

5a. V državah članicah z univerzalnim 
javnim sistemom zdravstvenega varstva 
svobodno izbiro pacientov, ki želijo 
uporabiti ta sistem, ureja zakonodajni in 
postopkovni okvir države članice 
zdravljenja, ob upoštevanju, da je treba 
zagotoviti, da ni pozitivne diskriminacije v 
korist pacientov iz drugih držav članic. 

Or. es

Obrazložitev

Za paciente, ki se zdravijo v isti državi članici, morajo veljati enake pravice in pravni okvir.

Sprememba 499
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

5a. Glede zahtevka za odobritev, ki ga 
vloži zavarovana oseba z namenom prejeti 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici, 
država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja preveri, ali so 
izpolnjeni pogoji iz Uredbe (ES) 
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št. 883/2004, in v tem primeru odobri 
predhodno odobritev v skladu z navedeno 
uredbo.

Or. es

Obrazložitev

Novi odstavek 5 je v skladu s predlogom spremembe za črtanje odstavka 2 tega člena.
Predlog uredbe je v nasprotju z veljavno uredbo o usklajevanju sistemov socialne varnosti.
Zaradi prekrivanja direktive in uredb nastajata vzporedna sistema za čezmejno zdravstveno 
varstvo, med katerima naj pacienti enega izberejo. Predlog tako ustvarja pravno negotovost.

Sprememba 500
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 b (novo)

Predlog Komisije Sprememba

5b. Države članice vnaprej in na 
pregleden način določijo merila za 
zavrnitev zahtevka za predhodno 
odobritev glede na prevladujoče razloge 
javnega interesa.

Or. es

Obrazložitev

Predlog direktive bi lahko privedel do neenakega zdravljenja pacientov. Nekatere države 
članice so zdravstvene storitve organizirale na način, ki ne priznava pravice do povračila 
stroškov za zdravstveno varstvo, ki se lahko načrtuje zunaj okvira teh storitev. Uvedba te 
pravice za manjšino bi lahko povzročila neenakosti, ki bi prizadele veliko večino pacientov.
Če bi se ta pravica razširila na vse paciente, bi morale države članice reorganizirati svoje 
sisteme zdravstvenega varstva na temeljih, ki se zelo razlikujejo od tistih, ki so te sisteme 
zgodovinsko zaznamovali. Razprava teče o zadevi, ki je v izključni pristojnosti držav članic.
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Sprememba 501
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 c (novo)

Predlog Komisije Sprememba

5c. Država članica lahko kadar koli 
zavrne odobritev predhodne odobritve, če 
se enako zdravljenje lahko zagotovi na 
njenem ozemlju v medicinsko 
utemeljenem časovnem okviru, ob 
upoštevanju obstoječega zdravstvenega 
stanja zadevne osebe in verjetnega razvoja 
njene bolezni. 

Or. es

Obrazložitev

Novi odstavek 7, ki upošteva črtanje odstavka 2. Predlaga se, da bi morali biti za 
zagotavljanje zdravstvenega varstva za državljane s strani zdravstvenih delavcev in v 
prostorih, ki izpolnjujejo ustrezne kakovostne in varnostne standarde, pristojni (prek 
predhodne odobritve) nacionalni zdravstveni organi. Odločitve o zdravljenju v drugih 
državah članicah je treba prepustiti zdravstvenim delavcem v javnem sektorju, da se prepreči 
nepotrebno zdravljenje.

Sprememba 502
Holger Krahmer

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

5a. Sistem predhodne odobritve ne velja v 
primerih akutne bolezni in v nujnih 
primerih, ko odlašanje ni možno. Zahteva 
za predhodno odobritev ravno tako ne 
velja za premestitev v drugo bolnišnico v 
drugi državi članici

Or. de
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Obrazložitev

V akutnih primerih predhodna odobritev ni izvedljiva. Nujne primere je treba obravnavati 
posebej, saj tedaj ni mogoče dobiti predhodne odobritve. Tudi pri hospitaliziranem pacientu 
praviloma ni mogoče čakati na predložitev prevzema stroškov.

Sprememba 503
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

5a. Država članica zdravljenja lahko 
sprejme ustrezne ukrepe za obravnavanje 
prihoda pacientov in preprečitev, da bi 
ogrožali ali verjetno ogrožali načrtovanje 
in racionaliziranje, ki se izvajata v 
sektorju bolnišnic v izogib 
preobremenjenosti bolnišnic, 
neuravnoteženosti zagotavljanja 
bolnišnične oskrbe ter logistični in 
finančni izgubi, za vzdrževanje vsem 
dostopnih uravnoteženih zdravniških in 
bolnišničnih storitev ali vzdrževanje 
zmogljivosti zdravljenja ali zdravniških 
kompetenc na ozemlju zadevne države 
članice. 
Država članica zdravljenja se vzdrži 
diskriminacije na podlagi nacionalnosti in 
zagotovi, da so ukrepi, ki omejujejo 
svobodo gibanja, omejeni na to, kar je 
nujno in sorazmerno. 
Država članica zdravljenja obvesti 
Komisijo o ukrepih.

Or. en

Obrazložitev

V členu 5 te direktive so določene pristojnost države članice zdravljenja v primeru 
čezmejnega zdravstvenega varstva, sredstva za nadzor države članice pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja nad prehajanjem pacientov pa so zajeta drugje (v členu 8). 
Vendar ta direktiva ne govori o možnostih nadzora države članice zdravljenja nad večjimi 
prihodi pacientov, ki bi lahko ogrozili njen sistem zdravstvenega varstva ali možnosti za 
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izvajanje njenih pristojnosti na področju zdravstvenega varstva.

Sprememba 504
Jules Maaten

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

5a. Za paciente z redkimi boleznimi 
predhodna odobritev ni potrebna.

Or. en

Obrazložitev

V okviru splošnega pomanjkanja znanja in strokovnosti na nacionalni ravni bi morali imeti 
pacienti z redkimi boleznimi, ne glede na to ali so te diagnosticirane ali ne, pravico do izbire 
kraja, v katerem želijo koristiti storitve zdravstvenega varstva, brez predhodne odobritve.
Prav tako bi morali imeti pravico, da njihovo, pogosto drago, zdravljenje,  v celoti plača 
njihova matična država državi, kjer je potekalo zdravljenje (brez vnaprejšnjega plačila), še 
zlasti, če zdravljenje, ki ga potrebujejo, ni na voljo v državi, kjer so zdravstveno zavarovani, 
saj je to pogosto razlog za odhod v tujino.

Sprememba 505
Jules Maaten

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 5 b (novo)

Predlog Komisije Sprememba

5b. Pacienti, ki so na čakalnem seznamu 
za zdravljenje v svoji državi članici 
zdravstvenega zavarovanja in nujno 
potrebujejo zdravljenje, ne potrebujejo 
predhodne odobritve. 

Or. en
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Obrazložitev

Pacienti, ki so na čakalnem seznamu za zdravljenje v svoji državi in nujno potrebujejo 
zdravljenje, bi morali imeti pravico, da si pravočasno poiščejo zdravljenje v drugi državi 
članici brez predhodne odobritve. Prav tako bi morali imeti pravico, da njihovo, pogosto 
drago, zdravljenje, v celoti neposredno plača matična država državi, kjer je potekalo 
zdravljenje (brez vnaprejšnjega plačila).

Sprememba 506
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

Člen 8a
Specialistično zdravljenje v posebnih 

zdravstvenih centrih
1. Komisija in države članice so 
naklonjene povezovanju posebnih 
zdravstvenih centrov, da bi se ustvarila 
baza podatkov za paciente, v kateri bodo 
shranjeni podatki o možnostih za 
zdravljenje v teh centrih, ter oblikovanju 
mrež za izmenjavo poklicnih izkušenj, 
informacij, za uporabo visoko tehnoloških 
naprav ter za izmenjavo dobre prakse pri 
zdravljenju pacientov. 
2. Države članice ugotovijo, kateri 
nacionalni organi so pristojni za oceno 
zdravstvenega stanja pacienta, za 
ugotovitev potrebe po specialističnem 
zdravljenju ter za sestavo seznamov 
predhodnih odobritev za zdravljenje v 
posebnih centrih v drugi državi.  
Nacionalni organi tesno sodelujejo s 
podobnimi organi na regionalni in lokalni 
ravni, kjer taki organi obstajajo. Država 
članica, kjer ima pacient stalno bivališče, 
zagotovi potrebna sredstva za plačilo 
predhodno odobrenega zdravljenja.

Or. it
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Obrazložitev

Potrebno je urediti in spodbujati sodelovanje in ustanavljanje posebnih zdravstvenih centrov.

Sprememba 507
Jules Maaten

Predlog direktive
Člen 8 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

Člen 8a
Evropski varuh človekovih pravic

Evropski varuh človekovih pravic je na 
voljo za obravnavo pritožb v zvezi s 
predhodno odobritvijo, kakovostjo 
zdravljenja in plačili.

Or. en

Obrazložitev

Pacienti morajo imeti pravico izraziti svoje stališče na ravni EU, če imajo pripombe v zvezi s 
pomembnimi vprašanji, na primer s predhodno odobritvijo, kakovostjo zdravljenja in plačili.

Sprememba 508
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 9

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(3), povračilo 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici ter drugi pogoji in 
formalnosti iz člena 6(3) temeljijo na 
objektivnih, nediskriminatornih merilih, ki 

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s predhodno odobritvijo iz 
člena 8(2), povračilo ali plačilo stroškov za 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici 
ter drugi pogoji in formalnosti iz člena 6(3) 
temeljijo na objektivnih, 
nediskriminatornih merilih, ki so 
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so objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. V vsakem 
primeru pa se v skladu z uredbami o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti, 
navedenimi v členu 3.1(f), zahtevek 
zavarovani osebi vedno odobri, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22.1(c) in člena 
22.2 Uredbe 1408/71.

objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. 

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v rokih, ki jih države članice 
vnaprej določijo in objavijo. 

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v rokih, ki jih države članice 
vnaprej določijo in objavijo. 

3. Države članice vnaprej in na pregleden 
način določijo merila za zavrnitev zahtevka 
za predhodno odobritev povračila stroškov 
iz člena 8(3).

3. Države članice vnaprej in na pregleden 
način določijo merila za zavrnitev zahtevka 
za predhodno odobritev povračila stroškov 
iz člena 8(2).

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, upoštevajo:

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, ter pri pregledu teh 
zahtevkov, upoštevajo:

(a) specifično zdravstveno stanje, (a) specifično zdravstveno stanje,
(b) pacientovo raven bolečine, (b) pacientovo raven bolečine, 

(c) vrsto pacientove invalidnosti in (c) vrsto pacientove invalidnosti in 
(d) pacientovo zmožnost izvajanja njegove 
poklicne dejavnosti.

(d) pacientovo zmožnost izvajanja njegove 
poklicne dejavnosti.

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno odločitev v zvezi z uporabo 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici potreben upravni pregled in da jo je 
mogoče spodbijati v okviru sodnega 
postopka, ki vključuje zagotovitev začasnih 
ukrepov.

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno ali zdravstveno odločitev v 
zvezi z uporabo zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici potreben upravni 
pregled, ki po možnosti temelji na 
medicinskem izvedenskem mnenju, in da 
jo je mogoče spodbijati v okviru sodnega 
postopka, ki vključuje zagotovitev začasnih 
ukrepov.

Or. fr

Obrazložitev

Načelo primarnosti uredbe 1408/71 je omenjeno v členu 8(3). Treba je zagotoviti skladnost 
tega člena s predlogi sprememb k členu 8.
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Treba je tudi natančno določiti, na kateri dokumentih naj temelji upravni pregled.

Sprememba 509
Gyula Hegyi

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

(1) Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(3), povračilo 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici ter drugi pogoji in 
formalnosti iz člena 6(3) temeljijo na 
objektivnih, nediskriminatornih merilih, 
ki so objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. V vsakem 
primeru pa se v skladu z uredbami o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti, 
navedenimi v členu 3.1(f), zahtevek 
zavarovani osebi vedno odobri, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22.1(c) in člena 
22.2 Uredbe 1408/71.

črtano

Or. hu

Obrazložitev

Vprašanje prepovedi zavrnitve vloge za odobritev je ustrezno urejeno z omenjenimi členi 
Uredbe (ES) št. 1408/71, zato je njihova podrobna opredelitev na tem mestu odveč in 
dejansko zvišuje negotovost v okviru dveh ločenih postopkov odobritve, ki jih namerava uvesti 
Komisija (osnutek direktive in predpisi na področju usklajevanja sistemov socialne varnosti). 
Razmerje med tema dvema instrumentoma je treba opredeliti s členom 3.
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Sprememba 510
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(3), povračilo
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici ter drugi pogoji in 
formalnosti iz člena 6(3) temeljijo na 
objektivnih, nediskriminatornih merilih, ki 
so objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. V vsakem 
primeru pa se v skladu z uredbami o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti, 
navedenimi v členu 3.1(f), zahtevek 
zavarovani osebi vedno odobri, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22.1(c) in člena 
22.2 Uredbe 1408/71.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 22(1)(c) in člena 22(2) 
Uredbe 1408/71, kritje stroškov za 
zdravstveno varstvo v drugi državi članici 
ter drugi pogoji in formalnosti iz člena 6(1)
temeljijo na objektivnih, 
nediskriminatornih merilih. V vsakem 
primeru pa se v skladu z uredbami o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti, 
navedenimi v členu 3.1(f), zahtevek 
zavarovani osebi vedno odobri, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22.1(c) in člena 
22.2 Uredbe 1408/71.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 152 Pogodbe ES so izključno države članice pristojne, da določijo, kako 
bodo organizirale in financirale svoje sisteme zdravstvenega varstva, vključno s pristojnostjo, 
da oblikujejo sisteme predhodne odobritve za bolnišnično zdravljenje v tujini ob upoštevanju 
sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti. Predlog Komisije o sistemih predhodne odobritve 
torej močno presega sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in ga je treba prav tako 
zavrniti.
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Sprememba 511
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(3), povračilo
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici ter drugi pogoji in 
formalnosti iz člena 6(3) temeljijo na 
objektivnih, nediskriminatornih merilih, ki 
so objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. V vsakem 
primeru pa se v skladu z uredbami o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti, 
navedenimi v členu 3.1(f), zahtevek 
zavarovani osebi vedno odobri, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22.1(c) in člena 
22.2 Uredbe 1408/71.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(2) in prevzem
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici temeljijo na objektivnih, 
nediskriminatornih merilih, ki so 
objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. 

Or. es

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je doseči večjo pravno jasnost med direktivo in uredbo.

Sprememba 512
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
upravni postopki glede uporabe 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
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članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(3), povračilo 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi
državi članici ter drugi pogoji in 
formalnosti iz člena 6(3) temeljijo na 
objektivnih, nediskriminatornih merilih, ki 
so objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. V vsakem 
primeru pa se v skladu z uredbami o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti, 
navedenimi v členu 3.1(f), zahtevek 
zavarovani osebi vedno odobri, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22.1(c) in člena 
22.2 Uredbe 1408/71.

članici v zvezi s kakršno koli predhodno 
odobritvijo iz člena 8(3), povračilo 
stroškov za zdravstveno varstvo v drugi 
državi članici ter drugi pogoji in 
formalnosti iz člena 6(3) temeljijo na 
objektivnih, nediskriminatornih merilih, ki 
so objavljena vnaprej ter so nujna in 
sorazmerna za dosego ciljev. Do datuma 
začetka veljavnosti Uredbe (ES) 
št. 883/2004 velja pravilo, da se v vsakem 
primeru v skladu z uredbami o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti, 
navedenimi v členu 3.1(f), zahtevek 
zavarovani osebi vedno odobri, kadar so 
izpolnjeni pogoji iz člena 22.1(c) in člena 
22.2 Uredbe 1408/71. Od datuma začetka 
veljavnosti Uredbe (ES) št. 883/2004 pa 
velja pravilo, da se v okoliščinah iz člena 
20 Uredbe (ES) št. 883/2004 zavarovani 
osebi vedno odobri zahtevek na podlagi 
predpisov o usklajevanju sistemov 
socialne varnosti iz člena 3(1)(f).

Or. nl

Sprememba 513
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 1 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

1a. Države članice lahko omejijo izbiro 
izvajalcev ali uvedejo druge nacionalne 
ukrepe načrtovanja, kot so pogoji, merila 
ter regulativne in upravne formalnosti, na 
primer glede pravil o uporabi javnih 
skladov za zdravstveno varstvo. Ti se 
lahko uporabljajo tudi za čezmejno 
nebolnišnično zdravstveno varstvo, pod 
pogojem, da so upoštevane svoboščine 
notranjega trga in da so vse takšne 
omejitve dostopa do nebolnišnične oskrbe 
nujne, sorazmerne in nediskriminatorne.
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Or. sv

Obrazložitev

Glede na to, da je zdravstveno varstvo v pristojnosti držav članic, je pomembno, da se v 
direktivi prizna njihovo pravico, da izbirajo vrsto in način oskrbe ter kaj se financira iz javnih 
skladov. Pravila ne smejo biti diskriminatorna, merila pa morajo biti jasna in vnaprej znana.

Sprememba 514
Colm Burke

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v rokih, ki jih države članice 
vnaprej določijo in objavijo. 

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v roku, ki naj ne bi bil daljši 
od petnajstih koledarskih dni.

Or. en

Obrazložitev

Pacienti se naj ne bi soočali z neupravičeno upravno zamudo pri reševanju njihovih zahtev.  
Zato je pomembno, da se prepreči nastanek zamud z določitvijo jasnih časovnih rokov, ki se 
jih na splošno naj ne bi prekoračilo.

Sprememba 515
John Bowis

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v rokih, ki jih države članice 
vnaprej določijo in objavijo.

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v razumnih rokih, ki jih 
države članice vnaprej določijo in objavijo. 
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Nujnost in posamezne okoliščine se 
upoštevajo pri reševanju takšnih zahtev.

Or. en

Sprememba 516
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v rokih, ki jih države članice 
vnaprej določijo in objavijo. 

2. Vsakršen tak postopkovni sistem je 
dostopen na enostaven način in zagotavlja, 
da so zahtevki obravnavani objektivno in 
nepristransko v rokih, ki jih države članice 
vnaprej določijo in objavijo. Pri zahtevkih 
se upoštevajo stopnja nujnosti in 
posamezne okoliščine. 

Or. es

Obrazložitev

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

Sprememba 517
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

2a. V primeru, da ima država članica taka 
pravila, da se iz javnih skladov ne plača za 
oskrbo, ki jo je zagotovil zasebni izvajalec, 
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ki del svojih dejavnosti pokriva preko 
zasebnega zavarovanja, se lahko države 
članice odločijo za uporabo teh pravil tudi 
za čezmejno oskrbo, da se izognejo 
diskriminaciji ponudnikov na podlagi 
države članice v kateri so.

Or. sv

Obrazložitev

Glede na to, da je zdravstveno varstvo v pristojnosti držav članic, je pomembno, da se v 
direktivi prizna njihovo pravico, da izbirajo vrsto in način oskrbe ter kaj se financira iz javnih 
skladov. Pravila ne smejo biti diskriminatorna, merila pa morajo biti jasna in vnaprej znana.

Sprememba 518
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Države članice vnaprej in na pregleden 
način določijo merila za zavrnitev 
zahtevka za predhodno odobritev 
povračila stroškov iz člena 8(3).

črtano

Or. de

Sprememba 519
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Države članice vnaprej in na pregleden 
način določijo merila za zavrnitev 
zahtevka za predhodno odobritev 
povračila stroškov iz člena 8(3).

črtano
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Or. es

Obrazložitev

Ta odstavek se vključi v predlog spremembe člena 8 (novi odstavek 5a) in se zato črta, saj je 
odveč.

Sprememba 520
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Države članice vnaprej in na pregleden 
način določijo merila za zavrnitev zahtevka 
za predhodno odobritev povračila stroškov
iz člena 8(3).

3. Države članice vnaprej in na pregleden 
način določijo merila za zavrnitev 
predhodne odobritve iz člena 8(3) in/ali 
izjeme v zvezi z njo povračila stroškov.

Or. nl

Sprememba 521
Kartika Tamara Liotard

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Države članice vnaprej in na pregleden 
način določijo merila za zavrnitev zahtevka 
za predhodno odobritev povračila stroškov 
iz člena 8(3).

3. Države članice vnaprej in na pregleden 
način določijo merila za zavrnitev zahtevka 
za predhodno odobritev povračila stroškov.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 152 Pogodbe ES so izključno države članice pristojne, da določijo, kako 
bodo organizirale in financirale svoje sisteme zdravstvenega varstva, vključno s pristojnostjo, 
da oblikujejo sisteme predhodne odobritve za bolnišnično zdravljenje v tujini ob upoštevanju 
sodne prakse Sodišča Evropskih skupnosti. Predlog Komisije o sistemih predhodne odobritve 
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torej močno presega sodno prakso Sodišča Evropskih skupnosti in ga je treba prav tako 
zavrniti.

Sprememba 522
Christofer Fjellner

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

3a. V vsakem primeru se predhodna 
odobritev dodeli, če se oseba ne more 
zdraviti v državi članici, kjer je 
zdravstveno zavarovana, v zdravstveno 
utemeljenem roku, pri čemer se upošteva 
trenutno zdravstveno stanje osebe in 
predviden potek njene bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Načelo nepotrebnega odlašanja bi bilo treba vključiti v direktivo, saj je sestavni del sodne 
prakse. Načelo bi se moralo glasiti v skladu z besedilom uredbe 883/2004 (člen 22.2), to je, 
da se predhodna odobritev mora podeliti v primeru nepotrebnega odlašanja. Ista merila v 
direktivi in uredbi bodo poenostavila usklajevanje in uporabo dveh sistemov ter povečala 
pravno jasnost.

Sprememba 523
John Bowis

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

3a. Države članice lahko pacientom 
ponudijo prostovoljni sistem predhodnega 
obvestila, kjer pacient ob obvestilu prejme 
vavčer z maksimalnim zneskom za 
povračilo stroškov. Vavčer lahko 
predložijo bolnišnici, kjer se zdravljenje 
izvaja, država članica pacientovega 
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zdravstvenega zavarovanja pa nato 
neposredno povrne stroške zdravljenja.

Or. en

Sprememba 524
Riitta Myller

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

3a. Države članice lahko pacientom 
ponudijo prostovoljni sistem predhodne 
odobritve, kjer pacient v zameno za 
odobritev prejme vavčer za storitev, na 
katerem so navedene oskrbe, za katere se 
povrnejo stroški in njihovi dejanski 
stroški. Vavčer za storitev se zamenja v 
bolnišnici, kjer se zdravljenje izvaja, 
država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja pa nato 
neposredno povrne stroške zdravljenja.

Or. fi

Sprememba 525
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

3a. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi, da 
bodo pacienti, ki so dobili predhodno 
odobritev za koriščenje zdravstvenih 
storitev v tujini, morali plačati samo 
vnaprejšnja ali dodatna plačila sistemom 
zdravstvenega varstva in/ali ponudnikom 
v državi članici zdravljenja v istem obsegu 
kot v sami državi članici pacientovega 
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zdravstvenega zavarovanja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo olajšati mobilnost pacientov v primerih, kjer je to primerno, in 
zagotoviti enak dostop do zdravstvenega varstva v tujini. Zato morajo odstraniti vse praktične 
ovire, ki bi pacientom preprečevale uporabo zdravstvenih storitev v tujini, kot je na primer 
zahteva po vnaprejšnjih ali dodatnih plačilih sistemom zdravstvenega varstva ali ponudnikom 
v državi članici zdravljenja.

Sprememba 526
Åsa Westlund

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

3a. Države članice lahko pacientom 
ponudijo prostovoljni sistem predhodne 
odobritve, po katerem država članica 
pacientovega zdravstvenega zavarovanja 
neposredno plača izvajalcu oskrbe v drugi 
državi članici.

Or. sv

Obrazložitev

Vprašanje, ali naj pacienti poiščejo oskrbo v drugi državi članici, ne sme nikoli biti odvisno 
od tega, ali si lahko sami privoščijo plačilo stroškov. Zato mora obstajati sistem neposrednih 
nakazil med državami članicami in izvajalci nege.
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Sprememba 527
John Bowis

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, upoštevajo:

črtano

(a) specifično zdravstveno stanje,
(b) pacientovo raven bolečine,
(c) vrsto pacientove invalidnosti in
(d) pacientovo zmožnost izvajanja 
njegove poklicne dejavnosti.

Or. en

Sprememba 528
Thomas Ulmer

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, upoštevajo:

črtano

a) specifično zdravstveno stanje, 
b) pacientovo raven bolečine, 
c) vrsto pacientove invalidnosti in
d) pacientovo zmožnost izvajanja 
njegove poklicne dejavnosti.

Or. de
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Sprememba 529
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4

Predlog Komisije Sprememba

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 

državi članici, upoštevajo:

črtano

(a) specifično zdravstveno stanje,

(b) pacientovo raven bolečine,

(c) vrsto pacientove invalidnosti in

(d) pacientovo zmožnost izvajanja njegove 
poklicne dejavnosti.

Or. es

Obrazložitev

Predlog spremembe v skladu s predlogom spremembe člena 9(2).

Sprememba 530
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del

Predlog Komisije Sprememba

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, upoštevajo:

4. Države članice v skladu z načelom 
vrstnega reda in potrebe pri določanju 
rokov, v katerih je treba obravnavati 
zahtevke za uporabo zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici, upoštevajo:

Or. da
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Obrazložitev

Za pojasnilo, da je treba temeljno načelo vrstnega reda in potrebe izvajati v skladu s 
predlogom spremembe člena 1.

Sprememba 531
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del

Predlog Komisije Sprememba

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, upoštevajo:

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, ter pri pregledu teh 
zahtevkov, upoštevajo:

Or. fr

Sprememba 532
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – uvodni del

Predlog Komisije Sprememba

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, upoštevajo:

4. Države članice pri določanju rokov, v 
katerih je treba obravnavati zahtevke za 
uporabo zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, upoštevajo in oblikujejo 
ukrepe, s katerimi ugotavljajo:

Or. en

Obrazložitev

Ob upoštevanju zdravstvenega stanja, intenzivnosti bolečine, narave nesposobnosti in 
sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti bi morale države članice, kolikor je to mogoče, 
pacientom določiti rok na podlagi vnaprej znanih meril.
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Sprememba 533
Dorette Corbey

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka (a)

Predlog Komisije Sprememba

(a) specifično zdravstveno stanje, (a) specifično zdravstveno stanje in 
socialne okoliščine,

Or. nl

Sprememba 534
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka (a a) (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(aa) nujnost zdravljenja,

Or. en

Obrazložitev

Čeprav mnogo zdravstvenih stanj ni bolečih, morda potrebujejo nujno zdravljenje.

Sprememba 535
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka (a a) (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(aa) možnost, da se zdravljenje izvede v 
državi pacientovega prebivališča, ne da bi 
to pacientu škodovalo, 

Or. pl
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Obrazložitev

Medtem ko vsaka država članica predvsem zagotovi zagotavljanje zdravljenja na svojem 
ozemlju, mora v vseh primerih zagotoviti informacije o odločitvah in sredstvih za pritožbe na 
te odločitve.

Sprememba 536
Iles Braghetto

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – točka (d a) (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(e) formalno pooblaščenost zdravstvene 
strukture gostiteljice,

Or. it

Obrazložitev

Pooblaščenost je pomemben element, ki ga je treba upoštevati pri koriščenju zdravstvene 
oskrbe v usposobljenih strukturah v tujini.

Sprememba 537
Urszula Krupa

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 – pododstavek 2 (novo)

Predlog Komisije Sprememba

Države članice v vseh primerih zagotovijo 
informacije, kako se pritožiti na odločitve.

Or. pl

Obrazložitev

Medtem ko vsaka država članica predvsem zagotovi zagotavljanje zdravljenja na svojem 
ozemlju, mora v vseh primerih zagotoviti informacije o odločitvah in sredstvih za pritožbe na 
te odločitve.
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Sprememba 538
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

4a. Zaradi težav nekaterih javnih 
zdravstvenih sistemov pri ugotavljanju 
točnih stroškov vseh oblik storitev in 
zdravljenja se od datuma sprejetja te 
direktive začne štiriletno obdobje, 
namenjeno oceni stroškov in primerjavi 
portfelja ponujenih storitev ob 
upoštevanju precejšnjih razlik med 
državami članicami. 

Or. es

Obrazložitev

V tistih (številnih) državah članicah z brezplačnimi in univerzalnimi sistemi zdravstvenega 
varstva (vključno z zdravili) bodo morale vlade vzpostaviti vzporedni sistem za prejem 
sredstev.

Sprememba 539
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 4 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

4a. Sistemi za vložitev zahtevka predhodne 
odobritve morajo biti na voljo na ustrezni 
ravni za upravljanje zdravstvenih storitev 
države članice ter biti dostopni pacientom 
in pregledni. Pravila za vložitev zahtevka 
in zavrnitev predhodne odobritve morajo 
biti znana pred vložitvijo zahtevka, da bi 
bil izveden na pošten in pregleden način.
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Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti dostopnost do sistemov za vložitev zahtevka predhodne odobritve.

Sprememba 540
Françoise Grossetête

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5

Predlog Komisije Sprememba

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno odločitev v zvezi z uporabo 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici potreben upravni pregled in da jo je 
mogoče spodbijati v okviru sodnega 
postopka, ki vključuje zagotovitev začasnih 
ukrepov.

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno ali zdravstveno odločitev v 
zvezi z uporabo zdravstvenega varstva v 
drugi državi članici potreben upravni ali 
zdravstveni pregled (glede na posamezni 
primer) in da jo je mogoče spodbijati v 
okviru sodnega postopka, ki vključuje 
zagotovitev začasnih ukrepov. 

Or. fr

Sprememba 541
Maria Berger

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5

Predlog Komisije Sprememba

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno odločitev v zvezi z uporabo 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici potreben upravni pregled in da jo je 
mogoče spodbijati v okviru sodnega 
postopka, ki vključuje zagotovitev začasnih 
ukrepov.

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno odločitev v zvezi z uporabo 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici, zlasti pri zavrnitvi zahtevka za 
predhodno odobritev iz člena 8(3),
potreben upravni pregled in da jo je 
mogoče spodbijati v okviru sodnega 
postopka, ki vključuje zagotovitev začasnih 
ukrepov.

Or. de
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Sprememba 542
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5

Predlog Komisije Sprememba

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno odločitev v zvezi z uporabo 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici potreben upravni pregled in da jo je 
mogoče spodbijati v okviru sodnega 
postopka, ki vključuje zagotovitev začasnih 
ukrepov.

5. Države članice zagotovijo, da je za 
vsako upravno odločitev v zvezi z uporabo 
zdravstvenega varstva v drugi državi 
članici potreben upravni pregled in da jo je 
mogoče spodbijati v okviru sodnega 
postopka, ki vključuje zagotovitev začasnih 
ukrepov. Države članice omogočijo 
oblikovanje mednarodnega sistema 
izvensodnih poravnav za spore, do katerih
pride pri čezmejnem zdravstvenem 
varstvu.

Or. es

Obrazložitev

Predlaga se vključitev odstavka – prvotno odstavek iz člena 12(2)(d) – saj je kateri koli 
tovrsten ukrep v pristojnosti držav članic in ne nacionalnih kontaktnih služb za čezmejno 
zdravstveno varstvo. 

Sprememba 543
Bill Newton Dunn

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

5a. Prizivni postopki morajo ne glede na 
izbrani sistem ustrezati namenu in biti na 
voljo vsem, to pomeni, da so odprti, hitri, 
cenovno dostopni, neodvisni in primerni, 
da jih uporabijo bolni ali ranjeni pacienti, 
katerih materin jezik ni nujno jezik države 
članice. Merila za odločanje v prizivnih 
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postopkih morajo biti javna.

Or. en

Obrazložitev

Nekateri sedanji prizivni postopki so zelo zapleteni, na primer v Združenem kraljestvu je 
edina uradna pot za priziv preko sodnega pregleda, ki je počasen, drag in naporen. Predlog 
spremembe ob upoštevanju potrebe po jasnosti za paciente določa jasne minimalne 
standarde, ki so skladni z najpomembnejšimi zaščitnimi ukrepi za države članice.

Sprememba 544
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Predlog direktive
Člen 9 – odstavek 5 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(5a) Države članice spodbujajo ukrepe in 
načrte za zagotavljanje jezikovne pomoči 
in informacij o oskrbi pacientov med 
njihovim bivanjem v bolnici.

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je, da se pacientom zagotovi razumevanje informacij v zvezi z oskrbo, tudi zato, 
ker morajo dati soglasje za svoje zdravljenje.

Sprememba 545
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Predlog direktive
Člen 10

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
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prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici. Podatki vsebujejo zlasti:

• seznam storitev zdravstvenega varstva, ki 
jih krije sistem zdravstvenega zavarovanja 
države članice, in njihova stopnja 
povračila ali kritja;
• standarde kakovosti in varnosti, ki 
veljajo v državi članici zdravljenja;
• razpoložljivost, cene, potrjevanje 
kakovosti in tveganja, povezana z 
zagotovljenim zdravstvenim varstvom, ter 
podatke o njihovem zavarovanju ali 
drugih oblikah osebne ali kolektivne 
zaščite v zvezi s poklicno odgovornostjo 
izvajalcev zdravstvenih storitev v državi 
članici zdravljenja;
• seznam izvajalcev zdravstvenega varstva, 
ki jih priznavajo pristojni organi države 
članice zdravljenja;
• pravice pacientov, postopke dostopa do 
teh pravic ter sisteme za pritožbe in 
pravna sredstva, če so pacientu takšne 
pravice odvzete;
• pogoje, ki se uporabljajo v primeru 
škode, nastale kot posledica zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici

Države članice zagotovijo, da ti podatki 
upoštevajo zakonitosti javnega zdravstva, 
da so nepristranski, primerljivi, pregledni 
in popolni.

2. Informacije iz odstavka 1 so dostopne na 
enostaven način, vključno prek 
elektronskih medijev, ter vključujejo 
informacije o pacientovih pravicah, 
postopkih za uveljavljanje navedenih 
pravic in sistemih za pritožbe in pravna 
sredstva, če so pacientu takšne pravice 
odvzete.

2. Informacije iz odstavka 1 so dostopne na 
enostaven način, vključno prek 
elektronskih medijev, ter so zbrane v 
skladu z mehanizmom sodelovanja iz 
člena 13.

3. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 19(2) pripravi standardno obliko za 
predhodne informacije iz odstavka 1 na 

3. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 19(2) pripravi standardno obliko za 
predhodne informacije iz odstavka 1 na 
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ravni Skupnosti. ravni Skupnosti.

Or. fr

Obrazložitev

V direktivi mora biti določeno, kateri so minimalni podatki, ki naj bodo na voljo pacientom, 
namenjenim na zdravljenje v drugo državo članico, da se jim zagotovi največja možna 
varnost. Prav tako je treba opozoriti na načela v zvezi z informacijami o zdravju.

Sprememba 546
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici, vključno z informacijami o 
načinu določanja pravic pacientov, 
postopkih za uveljavljanje navedenih 
pravic in sistemih za pritožbe in pravna 
sredstva, če so pacientu takšne pravice 
odvzete, ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici. Države članice se 
morajo posvetovati z zainteresiranimi 
stranmi, da zagotovijo jasnost in 
dostopnost informacij.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe želi uvesti jasnost z združitvijo odstavka 1 in 2. Prav tako je pomembno 
posvetovati se s skupinami pacientov in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi zagotovili 
lahko razumljivost informacij.
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Sprememba 547
Claude Turmes, Margrete Auken

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru 
škode, nastale kot posledica zdravstvenega 
varstva v drugi državi članici.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici. V informacijah o 
čezmejnem zdravstvenem varstvu bo jasno 
predstavljena razlika med pravicami, ki 
jih pacienti uživajo na podlagi te direktive, 
in pravicami, ki izhajajo iz predpisov o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti iz 
člena 3(1)(f).

Or. en

Obrazložitev

Če se pacient prostovoljno odloči za zdravljenje v drugi državi članici, se njegove pravice, 
povezane s pravnimi sredstvi, nadaljnjo oskrbo itd., razlikujejo od pravic v skladu z uredbo o 
koordinaciji sistemov socialne varnosti, saj ne gre za isti postopek odločanja. Morebitnim 
pacientom morajo biti zelo jasne razlike v pristojnostih in tveganjih.

Sprememba 548
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o izvajanju
zdravstvenega varstva za državljane 
drugih držav članic ter določila in pogoje, 
ki se uporabljajo, med drugim, v primeru 
škode, nastale kot posledica zdravstvenega 
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v drugi državi članici. varstva v lastni državi članici.

Or. es

Obrazložitev

Po tem členu bi morala država članica zagotavljati informacije, ki so v pristojnosti drugih 
držav članic, kar bi zanjo pomenilo pretirano breme. Poleg tega bi bilo treba te informacije –
da bi bile uporabne za javnost – stalno posodabljati, kar pa ni izvedljivo. Zato bi moralo 
zadostovati, da je posamezna država članica pristojna za zagotavljanje informacij o 
zdravstvenem varstvu, ki se izvaja na njenem ozemlju.

Sprememba 549
Frieda Brepoels

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici. Države članice 
zagotovijo, da so informacije neodvisne, 
popolne in nepristranske. 

Or. en

Obrazložitev

Pacienti so upravičeni do prejema visokokakovostnih informacij, da se lahko odločijo na 
podlagi le-teh.
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Sprememba 550
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici. V informacijah o 
čezmejnem zdravstvenem varstvu je treba 
jasno razlikovati med pravicami, ki jih 
pacienti uživajo na podlagi te direktive, in 
pravicami, ki izhajajo iz predpisov o 
usklajevanju sistemov socialne varnosti iz 
člena 3(1)(f).

Or. nl

Sprememba 551
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 1

Predlog Komisije Sprememba

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici.

1. Država članica pacientovega 
zdravstvenega zavarovanja zagotovi 
uvedbo mehanizmov, ki pacientu na 
zahtevo zagotovijo informacije o 
prejemanju zdravstvenega varstva v drugi 
državi članici ter določila in pogoje, ki se 
uporabljajo, med drugim, v primeru škode, 
nastale kot posledica zdravstvenega varstva 
v drugi državi članici. Organizacije 
pacientov se vključijo v sodelovanje z 
nacionalnimi pristojnimi organi pri 
postopku zagotavljanja in širjenja 
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informacij pacientom.

Or. en

Obrazložitev

Organizacije pacientov so dragocen vir pri podpori nacionalnih pristojnih organov, 
vključenih v proces z zagotavljanjem in širjenjem informacij neposredno pacientom.

Sprememba 552
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Informacije iz odstavka 1 so dostopne 
na enostaven način, vključno prek 
elektronskih medijev, ter vključujejo 
informacije o pacientovih pravicah, 
postopkih za uveljavljanje navedenih 
pravic in sistemih za pritožbe in pravna 
sredstva, če so pacientu takšne pravice 
odvzete.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predhodnim predlogom spremembe k členu 10(1), v katerem 
sta bila dva odstavka združena zaradi jasnosti.

Sprememba 553
Evangelia Tzampazi

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 2

Predlog Komisije Sprememba

2. Informacije iz odstavka 1 so dostopne na 
enostaven način, vključno prek 

2. Informacije iz odstavka 1 so dostopne na 
enostaven način, vključno prek 
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elektronskih medijev, ter vključujejo 
informacije o pacientovih pravicah, 
postopkih za uveljavljanje navedenih 
pravic in sistemih za pritožbe in pravna 
sredstva, če so pacientu takšne pravice 
odvzete.

elektronskih medijev, objavljene so v 
obliki, dostopni invalidnim osebam, ter 
vključujejo informacije o pacientovih 
pravicah, postopkih za uveljavljanje 
navedenih pravic in sistemih za pritožbe in 
pravna sredstva, če so pacientu takšne 
pravice odvzete.

Or. en

Obrazložitev

Vse informacije morajo biti na voljo invalidnim osebam, da bi lahko izkoriščale svoje pravice.

Sprememba 554
Linda McAvan

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 19(2) pripravi standardno obliko za 
predhodne informacije iz odstavka 1 na 
ravni Skupnosti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Informacije o čezmejnem zdravstvenem varstvu bi morale upoštevati razlike v upravljanju in 
organizaciji sistemov zdravstvenega varstva v različnih državah članicah. Standardna oblika 
na ravni Skupnosti bi zato lahko imela nasproten učinek.
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Sprememba 555
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3

Predlog Komisije Sprememba

3. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 19(2) pripravi standardno obliko za 
predhodne informacije iz odstavka 1 na 
ravni Skupnosti.

3. Države članice s pomočjo Komisije
lahko v skladu s postopkom iz člena 19(2) 
pripravijo standardno obliko za predhodne 
informacije iz odstavka 1 na ravni 
Skupnosti.

Or. es

Obrazložitev

Tovrstna standardna oblika na ravni Skupnosti ne bi smela biti zadeva Komisije, ampak 
rezultat dogovora držav članic, pri čemer bi jim Komisija lahko pomagala.

Sprememba 556
Cristiana Muscardini, Antonio Mussa

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3 a (novo)

Predlog Komisije Sprememba

(3a) Komisija nadzoruje izvajanje 
direktive ter spodbuja usklajevanje in 
širjenje visokih kakovostnih meril 
zdravstvene oskrbe.

Or. it

Obrazložitev

Treba je okrepiti usklajevanje na evropski ravni, da se evropskim pacientom zagotovi večje 
možnosti za oskrbo visoke kakovosti.
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