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Pakeitimas 189
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros
paslaugų kitose valstybėse narėse
bendrieji principai.

Šia direktyva siekiama papildyti esamą 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
tvarką (Reglamentą (EB) 1408/71 ir jį 
pakeitusį Reglamentą (EB) 883/2004) 
siekiant užtikrinti pacientų teises teikiant 
saugias, kokybiškas ir veiksmingas
sveikatos priežiūros paslaugas kitose 
valstybėse narėse. Šioje direktyvoje 
nustatoma bendra pacientų teisių gydytis 
kitose valstybėse sistema.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 190
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šioje direktyvoje nustatomos prieigos prie
saugių ir aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
taisyklės ir valstybių narių 
bendradarbiavimo sveikatos priežiūros 
srityje priemonės visiškai atsižvelgiant į 
valstybių kompetenciją organizuoti ir 
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teikti sveikatos priežiūrą.

Taikydamos šią direktyvą, valstybės narės 
atsižvelgia į universalumo, geros kokybės 
sveikatos priežiūros prieinamumo, 
teisingumo ir solidarumo principus. 

Or. en

Pagrindimas

Pirmojoje pakeitimo dalyje siekiama paaiškinti direktyvos tikslus. Antroji dalis buvo perkelta 
iš Komisijos pasiūlymo 5 straipsnio, kadangi šiuos principus geriau perkelti į šį straipsnį. 

Pakeitimas 191
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šioje direktyvoje nustatomos išlaidų už
sveikatos priežiūros paslaugas, gautas 
kitoje valstybėje narėje, kompensavimo 
taisyklės pacientams, kurie važiuoja į kitą 
valstybę narę turėdami tikslą gauti joje 
sveikatos priežiūros paslaugų; taip pat šia 
direktyva valstybėms narėms suteikiama 
galimybė bendradarbiauti sveikatos 
priežiūros technologijų vertinimo srityje, 
kuriant pavyzdinius ir e. sveikatos centrus 
visiškai atsižvelgiant į valstybių 
kompetenciją organizuoti ir teikti 
sveikatos priežiūrą vadovaujantis 
visuotinio prieinamumo, solidarumo, 
įperkamumo, vienodo prieinamumo 
teritoriniu požiūriu ir demokratinės 
kontrolės principais.

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs šioje direktyvoje keliami tikslai geriau suskirstomi pagal pobūdį. Jau apibrėžiant šios 
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direktyvos tikslą, svarbu pažymėti, kokia valstybių narių atsakomybė ir kokių principų turėtų 
būti laikomasi rengiant sveikatos priežiūros politiką.

Pakeitimas 192
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šioje direktyvoje nustatomos prieigos prie
saugių ir aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
taisyklės ir valstybių narių 
bendradarbiavimo sveikatos priežiūros 
srityje priemonės visiškai atsižvelgiant į 
valstybių kompetenciją organizuoti ir 
teikti sveikatos priežiūrą.

Or. en

Pagrindimas

Direktyvos uždaviniai turėtų atspindėti valstybių narių kompetenciją organizuojant ir teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, kaip nurodyta Sutarties 152 straipsnyje.

Pakeitimas 193
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šioje direktyvoje nustatomos prieigos prie
saugių ir aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
taisyklės ir valstybių narių 
bendradarbiavimo sveikatos priežiūros 
srityje priemonės visiškai atsižvelgiant į 
valstybių kompetenciją organizuoti ir 
teikti sveikatos priežiūrą.
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Or. en

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas turėtų būti tiktai prieiga prie saugios ir aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros. Pagal 152 straipsnio 5 dalį organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas 
priskiriama valstybių narių kompetencijai.

Pakeitimas 194
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šioje direktyvoje nustatomos prieigos prie
saugių ir aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
taisyklės ir valstybių narių 
bendradarbiavimo sveikatos priežiūros 
srityje priemonės visiškai atsižvelgiant į 
valstybių įsipareigojimus organizuoti ir 
teikti sveikatos priežiūrą.

Or. de

Pagrindimas

Neturima tikslo parengti bendrąsias sveikatos priežiūros paslaugų kitoje valstybėje narėje 
gavimo taisykles, siekiama pagerinti pacientų judumą.

Pakeitimas 195
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 

Šioje direktyvoje nustatomi ES piliečių 
prieigos prie saugių, kokybiškų ir 
veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų
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principai. vienodomis sąlygomis bendrieji principai
ir sukuriamos valstybių narių 
bendradarbiavimo sveikatos priežiūros 
srityje sistemos, atsižvelgiant į nacionalinę 
atsakomybę už sveikatos paslaugų 
organizavimą ir teikimą.

Or. es

Pagrindimas

Šis pasiūlymas, kuriame pagrindinis dėmesys skiriamas pacientų judumui, galėtų būti 
laikomas naudingesniu tam tikro sluoksnio pacientams (turintiems informacijos, didelę 
perkamąją galią ir mokantiems kalbų), tačiau jie – mažuma. 

Siūloma, kad pasiūlyme būtų siekiama ne tik spręsti pacientų judumo problemą (kuri aktuali 
tik mažumai), bet ir gerinti sveikatos priežiūros kokybę ir saugumą bei skatinti valstybių narių 
bendradarbiavimą ir taip teikti naudą visiems piliečiams.

Pakeitimas 196
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šia direktyva nustatomi prieigos prie
saugių ir kokybiškų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitoje valstybėje narėje bendrieji 
principai, nepažeidžiant nacionalinės 
kompetencijos dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų organizavimo ir teikimo pagal 
EB sutarties 152 straipsnio 5 dalį.

Or. pt
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Pakeitimas 197
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Laikantis viešųjų paslaugų teikimo 
įsipareigojimų, kurie nurodyti valstybių 
narių sveikatos priežiūros sistemose ir 
pagrįsti universalumo, aukštos kokybės 
priežiūros paslaugų prieinamumo, 
sąžiningumo ir solidarumo principais, šia 
direktyva nustatomi saugių, kokybiškų ir 
veiksmingų sveikatos priežiūros paslaugų 
kitose valstybėse narėse ir išlaidų už 
sveikatos priežiūros paslaugas, gautas 
kitose valstybėse narėse, kompensavimo
bendrieji principai.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų pateikti nuorodą į pirmąjį šios direktyvos straipsnį, kuriame apibrėžiami sveikatos 
priežiūros sistemų valdymo ir veikimo principai, ir turėtų būti paaiškinta, kad šia direktyva 
taip pat siekiama pateikti išlaidų už sveikatos priežiūros paslaugas, gautas kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas apdraustas, kompensavimo sąlygas.

Pakeitimas 198
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šia direktyva nustatomi sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse bendrieji principai ir siekiama 
pagerinti sveikatos priežiūros sistemų 
valstybėse narėse prieinamumą, kokybę ir 
veiksmingumą.
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Or. nl

Pagrindimas

Direktyva susideda iš dviejų dalių: vienoje kalbama apie pacientų teises, susijusias su 
sveikatos priežiūros paslaugų gavimu kitose valstybėse narėse, o kitoje – apie sveikatos 
priežiūros paslaugų organizavimą apskritai, įskaitant, inter alia, tai, kad valstybės narės 
privalo bendradarbiauti.

Pakeitimas 199
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų gavimo kitose valstybėse narėse
ir kompensavimo už jas bendrieji 
principai.

Or. en

Pagrindimas

Nepageidautina skirstyti sveikatos priežiūros paslaugas į nacionalines ir teikiamas kitose 
valstybėse narėse bei parodyti skirtumus. Pacientai savo valstybėje turi turėti tas pačias teises 
kaip pacientai, kurie turi ar nori vykti gydytis į kitą valstybę narę.

Pakeitimas 200
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros
paslaugų kitose valstybėse narėse
bendrieji principai.

Šia direktyva nustatoma bendra pacientų 
teisių gauti sveikatos priežiūros paslaugas
kitose valstybėse narėse sistema.
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Or. da

Pagrindimas

Šios direktyvos tikslas – ne apibrėžti sveikatos priežiūros kokybę, saugumą ir veiksmingumą, 
bet paaiškinti pacientų teises, kai gydomasi užsienyje.

Pakeitimas 201
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šia direktyva nustatomi nemokamų,
saugių, kokybiškų ir veiksmingų sveikatos 
priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse bendrieji principai tais atvejais, kai 
reikia taikyti labai specializuotas 
medicinines procedūras, kurios 
netaikomos valstybėje narėje, kurioje 
pacientas gyvena.

Or. pl

Pagrindimas

Sveikatos priežiūra negali būti laikoma visuotine, jei ji nėra nemokama, kadangi priešingu 
atveju ji būtų prieinama tik nedaugeliui asmenų. Be to, šia direktyva reikėtų remtis tais 
atvejais, kai reikia taikyti labai specializuotas medicinines procedūras, kurios netaikomos 
valstybėje narėje, kurioje pacientas gyvena.

Pakeitimas 202
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 

Šia direktyva nustatomi efektyvių, saugių, 
kokybiškų ir veiksmingų sveikatos 
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paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

priežiūros paslaugų kitose valstybėse 
narėse bendrieji principai.

Or. it

Pagrindimas

Efektyvumo kriterijų reikėtų įtraukti siekiant užkirsti kelią „pasyviai migracijai“ į kitas 
sveikatos priežiūros sistemas ir parodyti, kad sveikatos priežiūros sistema valstybėje narėje, 
kurioje pacientas gyvena, gali tinkamai įveikti ligą, kurios gydyti pacientas važiavo į kitą 
valstybę narę.

Pakeitimas 203
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai.

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
principai. Sveikatos priežiūros sistemos 
tikslas – visiems gyventojams vienodomis 
sąlygomis teikti geras paslaugas ir 
priežiūrą. Priežiūra teikiama laikantis 
lygybės principo ir gerbiant asmens 
orumą.

Or. sv

Pakeitimas 204
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 

Šia direktyva nustatomi saugių, kokybiškų 
ir veiksmingų sveikatos priežiūros 
paslaugų kitose valstybėse narėse bendrieji 
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principai. principai.

Visi ES piliečiai turi laisvą ir vienodą 
prieigą prie sveikatos priežiūros sistemos 
eilės tvarka ir pagal poreikius.

Or. da

Pagrindimas

Viena iš ES socialinės atsakomybės esminių užduočių yra užtikrinti, kad sveikatos priežiūros 
sistemose būtų laikomasi eiliškumo, reikalingumo ir laisvos ir vienodos prieigos principų. 
Remiantis šiais principais teigiama, kad pacientams, profesionaliai įvertinus jų sveikatos 
būklę, patiriamo skausmo intensyvumą, kitus nusiskundimus ir laukimo laiką, turėtų būti 
taikomas atitinkamas gydymas. Laisva ir vienoda prieiga prie sveikatos priežiūros sistemos 
turėtų būti nemokama ir niekam neturėtų būti leista pereiti į eilės priekį pasinaudojus 
finansine padėtimi, statusu ar kitokiais diskriminaciniais kriterijais.

Pakeitimas 205
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šioje bendroje sistemoje valstybės narės 
pačios prisiima atsakomybę savo 
teritorijoje piliečiams teikti saugias, 
aukštos kokybės, efektyvias ir kiekybiškai 
pakankamas sveikatos priežiūros 
paslaugas. Valstybės narės jokiu būdu 
negali nustoti teikti sveikatos priežiūros 
paslaugų todėl, kad jos prieinamos kitoje 
valstybėje narėje.
Šia direktyva valstybės narės jokiu būdu 
neturi būti skatinamos nustoti teikti 
sveikatos priežiūros paslaugas.
Be to, šia direktyva pacientai jokiu būdu 
neturi būti skatinami vykti į kitą valstybę 
narę gauti sveikatos priežiūros paslaugų.

Or. nl
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Pagrindimas

Už sveikatos priežiūrą neabejotinai atsako kiekviena valstybė narė ir jokiu būdu negalima 
tikėtis, kad šią priežiūrą suteiks kita valstybė narė. Šia direktyva valstybės narės neturi būti 
skatinamos perkelti atsakomybę Europos Sąjungai ar skatinti įmones iš ekonominių paskatų 
pirkti sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje.

Pakeitimas 206
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai,
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma asmenims, kurie yra 
apdraustieji arba naudos iš sveikatos 
priežiūros sistemos gavėjai, gauna 
sveikatos priežiūros paslaugas užsienyje 
pagal poreikį, kaip nurodyta minimoje 
sveikatos priežiūros sistemoje.

Or. pt

Pakeitimas 207
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai,
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
kaip apibrėžta 4 straipsnyje, kuri 
neužtikrinama Reglamente (EB) 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo.

Or. es

Pagrindimas

Kyla abejonių, ar šia direktyva reikia reglamentuoti tarptautinę priežiūrą ir pacientų judumą, 
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nes tai jau užtikrina esami Bendrijos teisės aktai dėl socialinės apsaugos sistemos 
koordinavimo (Reglamentas 883/2004). Reikėtų nubrėžti aiškią ribą tarp Reglamento 
883/2004 ir šios direktyvos taikymo sričių.

Pakeitimas 208
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai.

Or. en

Pagrindimas

Manoma, kad papildymai nereikalingi, kadangi jie jau paminėti sveikatos priežiūros 
apibrėžtyje, 4 straipsnio a dalyje.

Pakeitimas 209
Anne Ferreira, Harlem Désir, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai
kitose valstybėse narėse ir pavieniams 
pacientams, kurie patys nusprendžia 
naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis 
užsienyje.

Ši direktyva negali būti taikoma siekiant 
skatinti naudotis sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitose valstybėse narėse arba 
siųsti pacientus į kitas valstybes nares, 
turint tikslą gauti jose gydymo paslaugų.
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Or. fr

Pagrindimas

La Commission ne respecte pas les dispositions des traités en matière de systèmes de santé, 
sachant que l'organisation, la fourniture et le financement des soins de santé relèvent de la 
seule compétence des Etats membres. Par conséquent il est nécessaire de supprimer cette 
référence. Il est également nécessaire de préciser quels types de patients sont concernés par 
cette directive. Il convient enfin de souligner que cette directive ne doit pas constituer un 
moyen pour un Etat membre de se défausser de sa mission d'intérêt général par l'envoi 
généralisé de patients dans d'autres Etats membres, ce au détriment de ses propres patients 
qui ne bénéficieraient plus de soins de proximité et des patients des Etats membres d'accueil 
qui pourraient voir augmenter les délais d'attente.

Pakeitimas 210
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai 
kitose valstybėse narėse, nepaisant to, kaip 
ji organizuota, vykdoma ir finansuojama, 
nei to, ar ji vieša, ar privati.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama.

Pakeitimas 211
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai 
kitose valstybėse narėse, nepaisant to, kaip 
ji organizuota, vykdoma ir finansuojama, 
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privati. nei to, ar ji vieša, ar privati.

Or. de

Pagrindimas

Už sveikatos priežiūros paslaugų teikimą savo valstybėje ir toliau atsako valstybės narės.

Pakeitimas 212
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai 
kitose valstybėse narėse, nepaisant to, kaip 
ji organizuota, vykdoma ir finansuojama, 
nei to, ar ji vieša, ar privati.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad ši direktyva apima tik sveikatos priežiūros paslaugas 
kitose valstybėse narėse.

Pakeitimas 213
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati. Ši direktyva taikoma įstatymo 
nustatytoms, privačioms ir bendroms 
sveikatos draudimo sistemoms.
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Or. nl

Pakeitimas 214
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati.

Ši direktyva taikoma sveikatos priežiūrai, 
nepaisant to, kaip ji organizuota, vykdoma 
ir finansuojama, nei to, ar ji vieša, ar 
privati. Ši direktyva netaikoma ilgalaikės 
priežiūros paslaugoms, ypač tokioms, 
kurios teikiamos ilgą laiką siekiant visų 
pirma padėti žmonėms atlikti įprastus 
kasdienius darbus.

Or. en

Pakeitimas 215
Hanne Dahl, Johannes Blokland

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos valstybės narės, remdamosi šia 
direktyva, turi teisę nuspręsti, ar viešasis 
sektorius turėtų teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas, jei jos teikiamos šių valstybių 
narių teritorijoje.

Or. da

Pagrindimas

Siekiant paslaugų kokybės itin svarbu užtikrinti, kad viešoji sveikatos priežiūros sistema 
neskirtų lėšų ir personalo privatiems sveikatos paslaugų teikėjams. Privatūs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai teikia tik tas paslaugas, kurios finansiškai patraukliausios, visa 
kita palikdami viešajai sistemai.
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Pakeitimas 216
Johannes Blokland, Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši direktyva taikoma nepažeidžiant 
valstybių narių teisių nustatyti 
medicininius etinius sveikatos priežiūros 
paslaugų, teikiamų jų teritorijoje, 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Taikant 55 straipsnį ir ES sutarties 46 straipsnio 1 dalį nustatoma, kad šių straipsnių 
nuostatos ir priemonės, kurių imamasi siekiant, kad šių nuostatų būtų laikomasi, nepažeidžia 
teisės aktuose, reglamentuose ar administracine tvarka nustatytų specializuotų sveikatos 
priežiūros paslaugų užsienio piliečiams teikimo nuostatų, kai tai pateisinama viešosios 
tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos priežastimis. Taigi valstybės narės gali 
nustatyti savo sveikatos priežiūros paslaugų medicininius etinius kriterijus.

Pakeitimas 217
Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad įvykdytų savo sveikatos 
priežiūros sistemoms patikėtas visuotinės 
svarbos misijas, valstybės narės, 
taikydamos šią direktyvą, vadovaujasi 
visuotinės svarbos principais, būtent: 
universalumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros prieinamumo, teisingumo, 
solidarumo ir sveikatos priežiūros 
paslaugų įperkamumo. Tam, kad būtų 
užtikrinta aukšto lygio visuomenės 
sveikata, kaip reikalaujama ES sutarties 
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152 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
teikti pirmenybę šiems principams tais 
atvejais, kai ši direktyva jiems 
prieštarauja. 

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti šios direktyvos ir visuotinės svarbos principų taikymo santykį. Kadangi 
sveikatos priežiūros paslaugos yra visuotinės svarbos paslaugos, siekiant įgyvendinti ES 
sutarties 16 ir 152 straipsnių nuostatas pirmiausia reikėtų atsižvelgti į visuomenės sveikatos 
ir kitus viešuosius poreikius.  

Pakeitimas 218
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad įvykdytų savo sveikatos 
priežiūros sistemoms patikėtas visuotinės 
svarbos misijas, valstybės narės, 
taikydamos šią direktyvą, vadovaujasi 
visuotinės svarbos principais; būtent: 
universalumo, geros kokybės sveikatos 
priežiūros prieinamumo, teisingumo, 
solidarumo ir sveikatos priežiūros 
paslaugų įperkamumo. Tam, kad būtų 
užtikrinta aukšto lygio visuomenės 
sveikata, kaip reikalaujama ES sutarties 
152 straipsnyje, valstybės narės turėtų 
teikti pirmenybę šiems principams tais 
atvejais, kai šioje direktyvoje jiems 
prieštaraujama.

Or. en

Pagrindimas

Reikėtų paaiškinti šios direktyvos ir visuotinės svarbos principų taikymo santykį. Kadangi 
sveikatos priežiūros paslaugos yra visuotinės svarbos paslaugos, siekiant įgyvendinti ES 
sutarties 152 straipsnio nuostatas pirmiausia reikėtų atsižvelgti į visuomenės sveikatos ir 
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kitus viešuosius poreikius.

Pakeitimas 219
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tam, kad būtų užtikrinta aukšto lygio 
visuomenės sveikata, kaip reikalaujama 
ES sutarties 152 straipsnyje, valstybės 
narės turėtų teikti pirmenybę 1 straipsnyje 
nurodytiems principams tais atvejais, kai 
šioje direktyvoje jiems prieštaraujama.

Or. en

Pakeitimas 220
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies -a a ir -a b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo;
(-ab) 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus 
rinkoje;

Or. en
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Pakeitimas 221
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies -a a ir -a b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-aa) Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo;
(-ab)2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus 
rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į šias direktyvas perkeltos iš 5 straipsnio.

Pakeitimas 222
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo reglamentų, visų pirma, 
1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, 
judantiems Bendrijoje, 22 straipsnio ir 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo.

(f) socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo reglamentų, visų pirma, 
1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, 
judantiems Bendrijoje, 19, 20, 22 ir 25 
straipsnių ir 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos 
sistemų koordinavimo 17, 18, 19, 20, 27 ir 
28 straipsnių.

Or. nl
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Pakeitimas 223
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
Article 3 - paragraph 1 - point (f)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo reglamentų, visų pirma, 
1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, 
judantiems Bendrijoje, 22 straipsnio ir 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo.

(f) socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo reglamentų ir jų 
įgyvendinamųjų teisės aktų, visų pirma, 
1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims ir jų šeimų nariams, 
judantiems Bendrijoje, 22 straipsnio ir 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 
883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų 
koordinavimo.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant aiškumo reikia paminėti ir papildomus tekstus.

Pakeitimas 224
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies g a ir g b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo;
(gb) 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus 
rinkoje.
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Or. fr

Pakeitimas 225
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) Europos Parlamento ir Tarybos 
2003 m. sausio 27 d. direktyva 
2002/98/EB, kurioje nustatomi žmogaus 
kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, 
ištyrimo, perdirbimo, laikymo bei 
paskirstymo kokybės ir saugos standartai, 
iš dalies keičianti Direktyvą 2001/83/EB; 

Or. en

Pakeitimas 226
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies g b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) Europos Parlamento ir Tarybos 
2004 m. kovo 31 d. direktyva 2004/23/EB, 
kurioje nustatomi žmogaus audinių ir 
ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, 
apdorojimo, konservavimo, laikymo bei 
paskirstymo kokybės ir saugos standartai;

Or. en
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Pakeitimas 227
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies g c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gc) Direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir 
kitų teisės aktų, susijusių su tiesioginiu 
draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, 
derinimo nuostatas, susijusias su 
Komisijai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais;

Or. en

Pakeitimas 228
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) Tarybos 1992 m. birželio 18 d. 
direktyvos 92/49/EEB dėl įstatymų ir kitų 
teisės aktų, susijusių su tiesioginiu 
draudimu, išskyrus gyvybės draudimą, 
derinimo, iš dalies keičiančios direktyvas 
73/239/EEB ir 88/357/EEB (trečioji ne 
gyvybės draudimo direktyva).

Or. nl

Pakeitimas 229
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 

Išbraukta.
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valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnis netaikomas. Tačiau jeigu 
vykdomos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 
7, 8 ir 9 straipsniai netaikomi.

Or. fr

Pagrindimas

Šis straipsnis yra per daug sudėtingas ir turi būti supaprastintas. Pacientams labai sunku 
nuspręsti, ar jie gali naudotis Reglamento 1408/71 arba šios direktyvos nuostatomis; tai 
turėtų įvertinti valstybės narės, kurioje pacientas apdraustas, atitinkamos įstaigos. Šios 
įstaigos turėtų paaiškinti savo sprendimo priežastis.

Pakeitimas 230
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 

Išbraukta.
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paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnis netaikomas. Tačiau jeigu 
vykdomos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 
7, 8 ir 9 straipsniai netaikomi.

Or. es

Pagrindimas

Išbraukta siekiant teisinio aiškumo derinant su 2 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 231
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnis netaikomas. Tačiau jeigu 
vykdomos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 

Išbraukta.
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7, 8 ir 9 straipsniai netaikomi.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 232
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnis netaikomas. Tačiau jeigu 
vykdomos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 
7, 8 ir 9 straipsniai netaikomi.

2. Ši direktyva nereglamentuoja sveikatos 
priežiūros paslaugų išlaidų prisiėmimo, 
kai išlaidos būtinos dėl medicininių 
priežasčių apdraustiems asmenims 
laikinai būnant kitoje valstybėje narėje. Ši 
direktyva nereglamentuoja pacientų teisės 
gauti leidimą būti gydomiems kitoje 
valstybėje narėje, kai laikomasi sąlygų, 
numatytų reglamentuose dėl socialinės 
apsaugos sistemų koordinavimo, visų 
pirma 1971 m. birželio 14 d. Reglamento
(EB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos 
sistemų taikymo pagal darbo sutartį 
dirbantiems asmenims ir jų šeimų 
nariams, judantiems Bendrijoje, 22 
straipsnyje ir 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl 
socialinės apsaugos sistemų koordinavimo 
20 straipsnyje. Jei ši direktyva apima 
situacijas, kurias taip pat apima 
Reglamentas (EB) Nr. 1408/71 ir 
Reglamentas (EB) Nr. 883/2004, taikomi 
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šie reglamentai, o ne direktyva.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime išsamiau paaiškinamos reglamentų 1408/71 ir 883/2004 ir šios direktyvos 
taikymo sritys, taip pat kuriam iš jų teikiama pirmenybė.

Pakeitimas 233
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori
pasinaudoti sveikatos priežiūros
paslaugomis kitoje valstybėje narėje
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnis netaikomas. Tačiau jeigu 
vykdomos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 7, 
8 ir 9 straipsniai netaikomi.

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori vykti į 
kitą valstybę narę gauti ambulatorinės
priežiūros paslaugų kitomis sąlygomis, 
taikomi šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsniai. Tačiau jeigu vykdomos 
Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 7, 
8 ir 9 straipsniai netaikomi.

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo direktyvoje turi būti aiškiai atskiriamos ambulatorinės priežiūros ir 
stacionariosios sveikatos priežiūros paslaugos. Teikiant ambulatorines ligonių priežiūros 
paslaugas galima rinktis, ar prašyti išankstinio leidimo, taigi ar joms taikomas Reglamentas 
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Nr. 1408/71, ar ši direktyva. Ir ligoniui, ir sveikatos priežiūros sistemai finansiškai daug 
geriau, kai teikiamos stacionariosios sveikatos priežiūros ar joms prilygintos paslaugos. Dėl 
šių nuostatų taikymo pacientams ir paslaugų teikėjams atsiranda teisinio neaiškumo.

Pakeitimas 234
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 straipsnis 
netaikomas. Tačiau jeigu vykdomos 
Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 7, 
8 ir 9 straipsniai netaikomi.

2. Iki Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos laikomasi 
taisyklės, kad, jeigu vykdomos sąlygos, 
pagal kurias turi būti išduotas leidimas 
vykti į kitą valstybę narę atitinkamai 
gydytis, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1408/71 22 straipsnyje, taikomos to 
reglamento nuostatos, o šios direktyvos 6, 
7, 8 ir 9 straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 straipsnis 
netaikomas. Tačiau jeigu vykdomos 
Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 7, 
8 ir 9 straipsniai netaikomi.

Or. nl
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Pakeitimas 235
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22
straipsnyje, taikomos to reglamento 
nuostatos, o šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsnių nuostatos netaikomos. Ir 
atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 straipsnis
netaikomas. Tačiau jeigu vykdomos 
Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 
straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 7, 
8 ir 9 straipsniai netaikomi.

2. Jeigu vykdomos sąlygos, pagal kurias 
turi būti išduotas leidimas vykti į kitą 
valstybę narę atitinkamai gydytis, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1408/71 22
straipsnio 2 dalyje, arba, pradėjus galioti 
šiam reglamentui, Reglamento (EB) Nr. 
883/2004 20 straipsnio 2 dalyje, taikomos 
to reglamento nuostatos, o šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsnių nuostatos netaikomos. 
Ir atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1408/71 22 straipsnis, 
arba, pradėjus galioti šiam reglamentui, 
Reglamento (EB) Nr. 883/2004 20 
straipsnio 2 dalis, netaikoma. Tačiau jeigu 
vykdomos Reglamento (EB) Nr. 1408/71 
22 straipsnio 2 dalyje išdėstytos leidimo 
išdavimo sąlygos, leidimas išduodamas ir 
išmokos mokamos laikantis to reglamento 
nuostatų. Tokiu atveju šios direktyvos 6, 7, 
8 ir 9 straipsniai netaikomi.

Or. hu

Pagrindimas

Parlamento nuomone, dėl 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 bei 3 ir 4 sakinių panašumo tekstas per 
daug sudėtingas.

Siekiant teisinio teksto nuoseklumo, ypač suderinamumo su 4 straipsnio g punktu, šiame 
straipsnyje reikia pateikti nuorodą į Reglamentą (EB) Nr. 883/2004, ypač į jo 22 straipsnio 2 
dalį, kuriame, kaip ir Reglamento (EB) Nr. 1408/71 20 straipsnio 2 dalyje, pateikiamos 
leidimų gydytis užsienyje suteikimo nuostatos.
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Pakeitimas 236
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Valstybės narės nedelsdamos savo 
iniciatyva praneša viena kitai apie 
sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus 
arba sveikatos priežiūros specialistus, kai 
imamasi korekcinių veiksmų dėl to, kad 
jie netinkamai įregistruotos arba kai jiems 
atimama teisė teikti paslaugas.     

Or. en

Pakeitimas 237
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nuo Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos laikomasi 
taisyklės, kad, jeigu tenkinamos sąlygos, 
pagal kurias turi būti išduotas leidimas 
vykti į kitą valstybę narę atitinkamai 
gydytis, kaip nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 883/2004 20 straipsnyje, taikomos to 
reglamento nuostatos, o šios direktyvos 6, 
7, 8 ir 9 straipsnių nuostatos netaikomos. 
Ir atvirkščiai – jeigu apdraustasis nori 
pasinaudoti sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje 
kitomis sąlygomis, taikomi šios direktyvos 
6, 7, 8 ir 9 straipsniai, o Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 883/2004 
20 straipsnis netaikomas. Tačiau jeigu 
tenkinamos Reglamento (EB) Nr. 
883/2004 20 straipsnio 2 dalyje išdėstytos 
leidimo išdavimo sąlygos, leidimas 
išduodamas ir išmokos mokamos laikantis 
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minėtojo reglamento nuostatų. Tokiu 
atveju šios direktyvos 6, 7, 8 ir 9 
straipsniai netaikomi.

Or. nl

Pakeitimas 238
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šios direktyvos nuostatos 
prieštarauja kito Bendrijos teisės akto, 
reglamentuojančio konkrečius sveikatos 
priežiūros aspektus, nuostatai, tuomet 
galioja kito Bendrijos teisės akto nuostata 
ir taikoma tomis atitinkamomis 
konkrečiomis aplinkybėmis. Tai yra šios 
programos ir iniciatyvos:

Išbraukta.

(a) Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo;
(b) 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus 
rinkoje.

Or. en

Pakeitimas 239
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu šios direktyvos nuostatos 
prieštarauja kito Bendrijos teisės akto, 

Išbraukta.
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reglamentuojančio konkrečius sveikatos 
priežiūros aspektus, nuostatai, tuomet 
galioja kito Bendrijos teisės akto nuostata 
ir taikoma tomis atitinkamomis 
konkrečiomis aplinkybėmis. Tai yra šios 
programos ir iniciatyvos:
(a) Direktyva 2005/36/EB dėl profesinių 
kvalifikacijų pripažinimo;
(b) 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus 
rinkoje.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas 240
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) Reglamentas (EEB) Nr. 1408/71;

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo direktyvoje turi būti aiškiai atskiriamos ambulatorinės priežiūros ir 
stacionariosios sveikatos priežiūros paslaugos. Teikiant ambulatorines ligonių priežiūros 
paslaugas galima rinktis, ar prašyti išankstinio leidimo, taigi ar joms taikomas Reglamentas 
Nr. 1408/71, ar ši direktyva. Ir ligoniui, ir sveikatos priežiūros sistemai finansiškai daug 
geriau, kai teikiamos stacionariosios sveikatos priežiūros ar joms prilygintos paslaugos. 
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Pakeitimas 241
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Turint mintyje sveikatos priežiūros 
profesionalų ir ligonių sutartis, šiai 
direktyvai teikiama viršenybė siūlomos 
direktyvos dėl vartotojų teisių 
(COM(2008)614) atžvilgiu.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos 2008 m. spalio 8 d. pasiūlyta direktyva dėl vartotojų teisių (COM(2008)614) daro 
įtaką tų vartotojų, kurie sudaro sutartis su savarankiškai dirbančiais sveikatos priežiūros 
specialistais, teisėms ir gali prieštarauti šiai direktyvai.

Pakeitimas 242
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės taiko šios direktyvos 
nuostatas laikydamosi EB sutarties teisės 
normų.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Žr. šio straipsnio 2 dalies pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 243
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

a) „sveikatos priežiūra“ – prevencinio ar 
gydomojo pobūdžio priežiūra arba 
priežiūra, susijusi su reabilitacija, 
atitinkamam asmeniui išrašyta ar 
teikiama sveikatos priežiūros specialisto, 
kurio profesija reglamentuojama tos 
valstybės narės, kurioje jis registruotas.  

Or. pt

Pakeitimas 244
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslaugos ir produktai, teikiami 
arba išrašyti pacientams siekiant įvertinti, 
palaikyti ar atkurti jų sveikatos būklei 
arba užkirsti kelią ligų atsiradimui;

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti sveikatos priežiūros apibrėžtį.
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Pakeitimas 245
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama pacientams 
siekiant įvertinti, palaikyti ar atkurti jų 
sveikatos būklę. Vadovaujantis 6, 7, 8, 9, 
10 ir 11 straipsniais, sveikatos priežiūros 
paslaugomis laikomos gydymo paslaugos, 
kurių išlaidos kompensuojamos remiantis 
valstybės narės, kurioje pacientas 
apdraustas, teisės aktais.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime siūloma apibrėžtis labiau atitinka reglamentus Nr. 1408/71 ir 883/2004. 
Taip pat apimama netiesiogiai sveikatos priežiūros specialistų teikiama priežiūra. 
Nekompensuojamos tos išlaidos už tas paslaugas, kurios nepatenka į valstybių narių 
draudžiamų paslaugų sąrašą. 

Pakeitimas 246
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji
organizuota, vykdoma ir finansuojama
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslaugos ir prekės, sveikatos 
priežiūros specialistų teikiamos ar 
išrašytos sveikatos pacientams siekiant 
įvertinti, palaikyti ar atkurti jų sveikatos 
būklę arba neleisti jiems susirgti, 
nepaisant to, kaip jos organizuotos, 
vykdomos ir finansuojamos nacionaliniu 
lygmeniu, nei to, ar jos viešos, ar 
privačios;    
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Or. en

Pakeitimas 247
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji
organizuota, vykdoma ir finansuojama
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslaugos ir prekės, sveikatos 
priežiūros sveikatos priežiūros specialistų 
teikiamos ar išrašytos pacientams siekiant 
įvertinti, palaikyti ar atkurti jų sveikatos 
būklę arba neleisti jiems susirgti, 
nepaisant to, kaip jos organizuotos, 
vykdomos ir finansuojamos nacionaliniu 
lygmeniu, nei to, ar jos viešos, ar 
privačios;

Or. en

Pagrindimas

Ankstesnė apibrėžtis, kurioje minima reglamentuota sveikatos priežiūros specialistų profesija, 
buvo per daug ribota ir neapėmė visos Teisingumo Teismo jurisprudencijos sveikatos 
priežiūros sektoriaus laisvo prekių ir paslaugų judėjimo srityje. 

Pakeitimas 248
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji
organizuota, vykdoma ir finansuojama
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslaugos ir prekės, sveikatos 
priežiūros specialistų teikiamos ar 
išrašytos sveikatos pacientams siekiant 
įvertinti, palaikyti ar atkurti jų sveikatos 
būklę, nepaisant to, kaip jos organizuotos, 
vykdomos ir finansuojamos nacionaliniu 
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lygmeniu, nei to, ar jos viešos, ar 
privačios;

Or. en

Pagrindimas

Originali apibrėžtis, pateikiama Komisijos pasiūlyme, sukeltų didelių teisinių problemų ir 
neapima visų formų sveikatos priežiūros paslaugų. Taigi pakeitime siekiama šią apibrėžtį 
supaprastinti ir padaryti aiškesnę. 

Pakeitimas 249
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, ar 
privati;

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama pacientams 
siekiant įvertinti, palaikyti ar atkurti jų 
sveikatos būklę, nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, ar 
privati;

Or. en

Pagrindimas

Šioje direktyvoje pagrindinis dėmesys kreipiamas į pacientus ir jų sveikatos būklę, o ne į 
specialistus ar sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus.

Pakeitimas 250
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos (a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
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priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji
organizuota, vykdoma ir finansuojama
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

priežiūros paslaugos arba prekės, įskaitant 
vaistus ir medicinos prietaisus, teikiamos 
arba išrašytos sveikatos priežiūros 
specialisto, atliekančio savo profesines 
pareigas nepaisant to, kaip jos
organizuotos, vykdomos ir finansuojamos
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar jos viešos, 
ar privačios.

Or. en

Pakeitimas 251
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji
organizuota, vykdoma ir finansuojama
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslaugos arba prekės, įskaitant 
medicinos arba farmacines paslaugas ir 
medicinos produktus ar prietaisus, 
teikiamos arba išrašytos sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip jos
organizuotos, vykdomos ir finansuojamos
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar jos viešos, 
ar privačios.

Or. de

Pagrindimas

Siūloma 4 straipsnio a dalies apibrėžtis atitinka Direktyvos Nr. 2006/123/EB  dėl paslaugų 
vidaus rinkoje 22 konstatuojamojoje dalyje ir 2 straipsnio 2 dalies f punkte sektoriui daromą 
išimtį. Ten nurodytos paslaugos yra papildomos į apibrėžtį įtraukiant su sveikatos priežiūra 
susijusius produktus (pvz., medicinos produktus ir medicinos prietaisus). Taip suderinamas 
teisės aktas.
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Pakeitimas 252
Stefano Zappalà

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, ar 
privati;

a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslaugos arba prekės, ypač 
medicinos arba farmacinės paslaugos ir 
vaistai arba medicinos prietaisai, 
teikiamos arba išrašytos sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip jos
organizuotos, vykdomos ir finansuojamos
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar jos viešos, 
ar privačios.

Or. en

Pagrindimas

The proposed definition in article 4 subparagraph a) is factually consistent with the sector 
exclusion in recital (22) and article 2 paragraph 2 subparagraph f) of directive 2006/123/EC 
on services in the internal market. By the services comprehended in this directive, goods 
linked to healthcare (e.g. medicines or medical devices) are also included in this definition. 
Thus results a coherent body of legislation. It should be clarified that services provided by 
pharmacists are also comprehensively comprised in this directive.
Due to their education as health professionals – which is harmonised EU-wide on a high 
standard by Directive 2005/36/EC - and according to the respective provisions of the Member 
States concerning their pharmacy sectors, pharmacists are entrusted with the task of ensuring 
the safe and appropriate supply of medicines to the population. One of their essential tasks 
consists in advice and care to their patients. Moreover, the medicines dispensed by 
pharmacists complement medical therapy and represent an essential part of healthcare. Their 
work should therefore be comprehensively comprised in this directive.

Pakeitimas 253
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama 
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priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, ar 
privati;

kompetentingo sveikatos priežiūros 
specialisto, atliekančio savo profesines 
pareigas nepaisant to, kaip ji organizuota, 
vykdoma ir finansuojama nacionaliniu 
lygmeniu, nei to, ar ji vieša, ar privati;

Or. pl

Pagrindimas

Reikia aiškiai nurodyti, kad sveikatos priežiūros specialistai turi būti kompetentingi ir turėti 
atitinkamus valstybių narių diplomus, suteikiančius jiems teisę vykdyti šią veiklą pagal 
valstybės narės ir Bendrijos teisės aktus.

Pakeitimas 254
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji 
organizuota, vykdoma ir finansuojama 
nacionaliniu lygmeniu, nei to, ar ji vieša, 
ar privati;

(a) „sveikatos priežiūra“ – sveikatos 
priežiūros paslauga, teikiama sveikatos 
priežiūros specialisto, atliekančio savo 
profesines pareigas nepaisant to, kaip ji
organizuota, arba administruojama 
įprastomis sąlygomis, ar suteikiant skubią 
medicinos pagalbą.

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad nelaimių (ar gaivalinių nelaimių) atvejais sveikatos priežiūrai teikti turi būti 
numatyta kiek galima mažiau administracinių procedūrų, skirtų išankstiniams leidimams 
gauti. 
Kadangi kritiniais atvejais pasienio zonose reikės greitai reaguoti, kils poreikis 
bendradarbiauti valstybių narių ir jų regionų skubios medicinos pagalbos tarnyboms.
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Pakeitimas 255
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 
registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas;

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas;

Or. en

Pakeitimas 256
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 
registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas;

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas;

Or. en

Pagrindimas

Žr. anksčiau, sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse riboja pacientų 
judumas.
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Pakeitimas 257
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 
registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas;

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas;

Or. es

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros paslaugų kitose valstybėse narėse koncepcija apimtų ir pacientų judumą 
siaurąja prasme, ir sveikatos priežiūros paslaugų, kurias galima teikti nuotoliniu būdu, 
judumą; manoma, kad šiame straipsnyje nuoroda į sveikatos priežiūros paslaugų teikėją 
netinkama.

Pakeitimas 258
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 
registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas;

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas; 

Or. en
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Pagrindimas

Sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse riboja kiekvieno paciento judumas.

Pakeitimas 259
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 
registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas;

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurios socialinės apsaugos 
sistemai pacientas priklauso pagal 
Reglamente (EEB) Nr. 1408/71 išdėstytas 
koordinavimo taisykles;

Or. nl

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų kitose valstybėse narėse, apibrėžtyje siekiama 
paaiškinti, kad telemedicinos paslaugos įeina į jos apimtį.

Pakeitimas 260
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 

(b) „sveikatos priežiūros paslaugos kitose 
valstybėse narėse“ – sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje pacientas yra 
apdraustas, arba sveikatos priežiūros 
paslaugos, teikiamos kitoje valstybėje 
narėje nei ta, kurioje gyvena, yra 
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registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas;

registruotas arba įsisteigęs sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjas, tais atvejais, 
kai reikia taikyti labai specializuotas 
medicinines procedūras, kurios 
netaikomos valstybėje narėje, kurioje 
pacientas gyvena;

Or. pl

Pagrindimas

Kiekviena valstybė turėtų siekti užtikrinti teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas visų 
pirma savo teritorijoje.

Pakeitimas 261
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) „naudojimasis sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje“ –
sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 262
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) „naudojimasis sveikatos priežiūros 
paslaugomis kitoje valstybėje narėje“ –
sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos 
kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

Išbraukta.
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Or. es

Pagrindimas

Šis punktas perteklinis, taigi jį reikia išbraukti.

Pakeitimas 263
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos 
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros specialisto apibrėžtis nereikalinga, kadangi ši sąvoka 4 straipsnio a 
punkte išbraukta.

Pakeitimas 264
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
praktikuojantis gydytojas, bendrosios 
praktikos slaugytojas, gydytojas 
odontologas, akušeris arba vaistininkas, 
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Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos 
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms; 

kaip apibrėžta Direktyvoje 2005/36/EB, 
arba kitos sveikatos priežiūros sektoriaus 
profesinės veiklos rūšys, kurios 
priskiriamos tik Direktyvos 2005/36/EB 3 
straipsnio 1 dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms; 

Or. es

Pagrindimas

Dėl savaime suprantamų priežasčių terminas „praktikuojantis gydytojas“ tinkamesnis, nes 
vykdyti sveikatos priežiūros veiklą.

Pakeitimas 265
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos 
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms;

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba 
paramedikai, arba kitos sveikatos 
priežiūros sektoriaus profesinės veiklos 
rūšys, kurios priskiriamos tik Direktyvos 
2005/36/EB 3 straipsnio 1 dalies a punkte 
apibrėžtoms reglamentuojamoms 
profesijoms;

Or. en

Pagrindimas

Akivaizdu, kad nelaimių (ar gaivalinių nelaimių) atvejais sveikatos priežiūrai teikti turi būti 
numatyta kiek galima mažiau administracinių procedūrų, skirtų išankstiniams leidimams 
gauti. 
Kadangi kritiniais atvejais pasienio zonose reikės greitai reaguoti, kils poreikis 
bendradarbiauti valstybių narių ir jų regionų skubios medicinos pagalbos tarnyboms.  Šiais 
atvejais paramedikai labai svarbūs.
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Pakeitimas 266
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos 
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms;

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos 
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms; arba 
asmuo, teisėtai vykdantis sveikatos 
priežiūros veiklą toje valstybėje narėje, 
kurioje atliekamas gydymas; 

Or. en

Pakeitimas 267
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos 
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms;

(d) „sveikatos priežiūros specialistas“ –
medicinos gydytojas, bendrosios praktikos 
slaugytojas, gydytojas odontologas, 
akušeris arba vaistininkas, kaip apibrėžta 
Direktyvoje 2005/36/EB, arba kitos 
sveikatos priežiūros sektoriaus profesinės 
veiklos rūšys, kurios priskiriamos tik 
Direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 1 
dalies a punkte apibrėžtoms 
reglamentuojamoms profesijoms, arba 
asmuo, teisėtai vykdantis sveikatos 
priežiūros veiklą toje valstybėje narėje, 
kurioje atliekamas gydymas; 
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Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama.

Pakeitimas 268
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) „sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas“ 
– fizinis arba juridinis asmuo, teisėtai 
teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas 
valstybės narės teritorijoje;

e) „sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas“ 
– sveikatos priežiūros specialistas, pagal d 
punkte nurodytą apibrėžtį, arba juridinis 
asmuo, teisėtai teikiantis sveikatos 
priežiūros paslaugas valstybės narės 
teritorijoje;

Or. pt

Pakeitimas 269
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris 
gauna arba nori gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

(f) šioje direktyvoje „pacientas“ – fizinis 
asmuo, kuris ketina vykti į kitą valstybę 
narę, turėdamas tikslą gauti joje sveikatos 
priežiūros paslaugų;

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinama, kad pacientai, kurie jau nuolat arba laikinai gyvena kitoje valstybėje narėje tuo 
metu, kai jiems prireikia gydymo, nepatenka į šios direktyvos reguliavimo sritį (šių pacientų 
teisės jau numatytos reglamentuose Nr. 1408/71 ir Nr. 883/2004).
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Pakeitimas 270
Edite Estrela

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba nori gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

f) „pacientas“ – asmuo, kuris apdraustas 
arba yra naudos gavėjas kitos valstybės 
narės, nei gavo sveikatos priežiūros 
paslaugas, sveikatos priežiūros sistemoje.

Or. pt

Pakeitimas 271
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba nori gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

 (f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris 
gauna arba siekia gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

Or. en

Pakeitimas 272
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba nori gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba siekia gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

Or. en
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Pagrindimas

Paaiškinama.

Pakeitimas 273
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba nori gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba siekia gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Formuluotė atitinka kitas direktyvos dalis. Aiškiai parodoma, kad pacientas aktyviai siekia 
gydymo užsienyje. 

Pakeitimas 274
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba nori gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba siekia gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama teisinio aiškumo apibrėžiant, kas yra pacientas.



PE418.304v02-00 52/65 AM\766244LT.doc

LT

Pakeitimas 275
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba nori gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba siekia gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

Or. fr

Pagrindimas

Turi būti aiškiai parodoma, kad pacientas aktyviai siekia gydymo.

Pakeitimas 276
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
arba nori gauti sveikatos priežiūros 
paslaugų valstybėje narėje;

(f) „pacientas“ – fizinis asmuo, kuris gauna 
sveikatos priežiūros paslaugas valstybėje 
narėje;

Or. es

Pagrindimas

Svarbu tai, kad asmuo gauna sveikatos priežiūros paslaugų, o ne tai, kad jis ar ji nori jų 
gauti.
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Pakeitimas 277
Antonio Mussa, Alessandro Foglietta, Salvatore Tatarella, Cristiana Muscardini, 
Roberta Angelilli

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio f a ir f b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa ) „skubus ūmia liga sergantis 
pacientas“ – pacientas, kuriam reikia 
skubios medicinos pagalbos, ypač toks, 
kurio gyvybei ar gyvybinių organų veiklai 
gresia pavojus ir kuriam neabejotinai 
būtina skubi sveikatos priežiūros įstaigų 
pagalba;
fb) „savanoris pacientas“ – pacientas, 
kuris pats pasirenka gydymo vietą dėl šių 
priežasčių: geresnis gydymas, trumpiau 
laukti, šeimyninės priežastys arba 
patogesnis gydymas.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu tuos atskirti pacientus, kuriems reikia skubios medicinos pagalbos, ir tuos, kurie patys 
renkasi gydymą užsienyje. 

Pakeitimas 278
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) „apdraustasis“ – tai: (g) „apdraustasis“ – tai asmuo, kuris yra 
apdraustas pagal Reglamento (EB) Nr. 
883/2004 1 straipsnio c punkto apibrėžtį;

(i) iki Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos: asmuo, 
apdraustas laikantis Reglamento (EB) Nr. 
1408/71 1, 2 ir 4 straipsnių nuostatų,
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(ii) nuo Reglamento (EB) Nr. 883/2004 
taikymo pradžios dienos: asmuo, kuris yra 
apdraustasis kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 883/2004 1 straipsnio c punkte;

Or. es

Pagrindimas

 Reglamentas (EB) Nr. 883/2004 pradeda galioti 2009 m. sausio 1 d.

Pakeitimas 279
Lambert van Nistelrooij, Ria Oomen-Ruijten

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio g punkto ii a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iia) apdraustasis, kaip apibrėžta pagal 
privataus sveikatos draudimo sutarties 
sąlygas;

Or. nl

Pakeitimas 280
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) „valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

(h) valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurios 
socialinės apsaugos sistemai pacientas 
priklauso pagal Reglamente (EEB) Nr. 
1408/71 išdėstytas koordinavimo taisykles;

Or. nl
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Pakeitimas 281
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) „valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

(h) „valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas; jeigu 
gyvenamosios vietos įstaiga yra 
kompetentinga institucija pagal 
Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 22 
straipsnio 3 dalies antrą pastraipą arba 
Reglamento (EEB) Nr. 883/2004 27 
straipsnio 5 dalį, paciento gyvenamosios 
vietos valstybė narė laikoma valstybe 
nare, kurioje pacientas yra apdraustas;  

Or. de

Pagrindimas

Projekto redakcijoje neatsižvelgiama į užsienyje gyvenančius asmenis (darbuotojus, kurie 
gyvena vienoje ES valstybėje, o dirba kitoje, ir pensininkus, kurie įgijo pensijos teises vienoje 
ES valstybėje, o gyvena kitoje). Nauja redakcija siekiama, kad gyvenamosios vietos sveikatos 
draudimo institucija padengtų gydymo išlaidas kitoje ES valstybėje narėje, jeigu tai numatyta 
minėtuose reglamentuose.

Pakeitimas 282
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) „valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

(h) "„valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas. Jeigu pacientas 
teisėtai gyvena valstybėje narėje ir nėra 
apdraustas pagal jokią Europos socialinės 
apsaugos sistemą, tačiau turi pripažintą 
teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, 
valstybė narė, kurioje pacientas 
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apdraustas, laikoma gyvenamosios vietos 
valstybe nare;

Or. es

Pagrindimas

Pasiūlyme neatsižvelgiama į visus atvejus, kai piliečiai, kurių neapima apdraustojo sąvoka, 
naudojasi pripažįstama teise į sveikatos priežiūros paslaugas.

Pakeitimas 283
Adamos Adamou, Giovanni Berlinguer, Roberto Musacchio

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) „valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas;

(h) „valstybė narė, kurioje pacientas 
apdraustas“ – valstybė narė, kurioje 
pacientas yra apdraustas, arba valstybė 
narė, kurioje pacientas gyvena, jeigu tai 
ne ta pati valstybė;

Or. en

Pagrindimas

Suderinta su Reglamento Nr. 883/2004 nuostatomis.

Pakeitimas 284
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) „valstybė narė, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos“ – valstybė 
narė, kurios teritorijoje faktiškai teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos pacientams 
iš kitų valstybių narių;

(i) „valstybė narė, kurioje teikiamos 
sveikatos priežiūros paslaugos“ – valstybė 
narė, kurios teritorijoje arba iš kurios 
teritorijos faktiškai teikiamos sveikatos 
priežiūros paslaugos pacientams iš kitų 
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valstybių narių;

Or. nl

Pakeitimas 285
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) „medicinos prietaisas“ – medicinos 
prietaisas, kaip apibrėžta Direktyvoje Nr. 
93/42/EEB, Direktyvoje Nr. 90/385/EEB 
arba Direktyvoje Nr. 98/79/EB.

Or. nl

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros prekių (pvz., medicinos prietaisų) pirkimas buvo nagrinėjamas Decker 
byloje (byloje nagrinėtas prietaisas – akiniai), taigi turėtų būti įtrauktas į direktyvą, kurioje 
bandoma kodifikuoti sprendimus, priimtus Kohll ir Decker bylose.

Pakeitimas 286
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio i b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ib) „sveikatos priežiūros prekės“ –
prekės, naudojamos asmens sveikatai 
apsaugoti arba pagerinti, pavyzdžiui,
medicinos prietaisai ir vaistai.

Or. nl

Pagrindimas

Sveikatos priežiūros prekių (pvz., medicinos prietaisų) pirkimas buvo nagrinėjamas Decker 
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byloje (byloje nagrinėtas prietaisas – akiniai), taigi turėtų būti įtrauktas į direktyvą, kurioje 
bandoma kodifikuoti sprendimus, priimtus Kohll ir Decker bylose.

Pakeitimas 287
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) „medicinos prietaisas“ – medicinos 
prietaisas, kaip apibrėžta 1993 m. birželio 
14 d. Tarybos direktyvoje Nr. 93/42/EEB 
dėl medicinos prietaisų arba 1990 m. 
birželio 20 d. Tarybos direktyvoje Nr. 
90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių aktyviuosius 
implantuojamus medicinos prietaisus, 
suderinimo, arba 1998 m. spalio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje Nr. 98/79/EB dėl in vitro
diagnostikos medicinos prietaisų;

Or. en

Pakeitimas 288
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ja) „medicinos prietaisas“ – medicinos 
prietaisas, kaip apibrėžta 1993 m. birželio 
14 d. Tarybos direktyvoje Nr. 93/42/EEB 
dėl medicinos prietaisų arba 1990 m. 
birželio 20 d. Tarybos direktyvoje Nr. 
90/385/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių aktyviuosius 
implantuojamus medicinos prietaisus, 
suderinimo, arba 1998 m. spalio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje Nr. 98/79/EB dėl in vitro
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diagnostikos medicinos prietaisų;

Or. en

Pagrindimas

Reikia pateikti medicinos prietaiso apibrėžtį.

Pakeitimas 289
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ka) „sveikatos srities technologijos“ –
medicinos produktai arba medicinos 
prietaisai, arba medicinos ar chirurgijos 
procedūros, taip pat ligų profilaktikos, 
diagnozės arba gydymo priemonės, 
naudojamos teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas. 

Or. en

Pagrindimas

Šios papildomos apibrėžties reikia, kadangi 5 ir 17 straipsniuose minimos sveikatos srities 
technologijos.

Pakeitimas 290
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ka) „sveikatos srities technologijos“ –
medicinos produktai arba medicinos 
prietaisai, arba medicinos ar chirurgijos 
procedūros, taip pat ligų profilaktikos, 
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diagnozės arba gydymo priemonės, 
naudojamos teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

Reikia apibrėžti sveikatos srities technologijas.

Pakeitimas 291
Iles Braghetto

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai 
arba sužeidimai, padaryti teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas.    

(l) „nepageidaujamas reiškinys“ –
nenumatytas sužeidimas ar komplikacija, 
kurios paprastai nebūtų esant tokiai 
paciento būklei arba teikiant būtinas 
sveikatos priežiūros paslaugas.

Or. en

Pagrindimas

The definition of “harm” as “adverse outcomes or injuries stemming from the provision of 
healthcare” in the Commission’s proposal is far too broad as all surgery carries some risk of 
harm (no matter how small) even if it is performed to the highest standard. A reasonable 
element of risk of harm must be recognised by the Directive as a natural aspect of the 
treatment process. The wording in this section of the text should only address exceptional 
adverse events where serious injury or complication occurs far beyond any minor ailments 
which may ordinarily result from treatment.  It seems therefore more appropriate to replace 
the word “harm” with “adverse event”. 
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Pakeitimas 292
John Bowis

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai 
arba sužeidimai, padaryti teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas.

(l) „žala“ sveikatos priežiūros paslaugų 
kitoje valstybėje aspektu apibrėžiama 
darant nuorodą į valstybės narės, kurioje 
asmuo gydomas, teisinę sistemą ir 
suprantama, kad žalos sąvoka skirtingose 
valstybėse narėse gali skirtis.

Or. en

Pakeitimas 293
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai 
arba sužeidimai, padaryti teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas.

(l) „žala“ sveikatos priežiūros paslaugų 
kitoje valstybėje aspektu apibrėžiama 
darant nuorodą į valstybės narės, kurioje 
asmuo gydomas, teisinę sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Rengiant žalos apibrėžtį reikia atsižvelgti į tai, kad valstybių narių teisės sistemose žalos 
sąvoka suprantama skirtingai. Siekiant išvengti painiavos, gydomiems pacientams turėtų būti 
taikoma tos valstybės narės, kurioje jie gydomi, teisinė žalos apibrėžtis.
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Pakeitimas 294
Claude Turmes, Margrete Auken

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai 
arba sužeidimai, padaryti teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas.

(1) „žala“ apibrėžiama pagal valstybės 
narės, kurioje teikiamas gydymas, teisės 
aktus.

Or. en

Pakeitimas 295
Gyula Hegyi

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai 
arba sužeidimai, padaryti teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas.

(l) „žala“ – žalingos pasekmės, 
atsirandančios teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas ir turinčios 
priežastinį ryšį su sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimu.

Or. hu

Pagrindimas

Manome, kad terminas „žala“ nepakankamai aiškiai apibrėžtas direktyvoje, taigi susidaro 
plačios teisinės interpretacijos galimybės. Aiškesnė apibrėžtis, paremta civiline teise, būtų 
naudingesnė pacientams ir valstybėms narėms. Neaišku, kodėl direktyvos projekte kartu su 
nepageidaujamais reiškiniais minimi sužeidimai. Taip pat siūlome pridėti žalingas pasekmes, 
atsirandančias dėl priežastinio ryšio su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.
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Pakeitimas 296
Anne Ferreira, Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai arba 
sužeidimai, padaryti teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas.

(l) „žala“ – nepageidaujami sveikatos 
reiškiniai arba sužeidimai, padaryti teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, kai šie 
reiškiniai ar sužeidimai gali būti siejami 
tik su įsipareigojimu dėti visas pastangas, 
kurio laikydamiesi visi sveikatos 
priežiūros specialistai turi padaryti viską, 
ką gali, kad paciento sveikatos būklė 
pagerėtų.

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu paaiškinti, apie kokią žalą kalbama ir kad sveikatos priežiūros paslaugos, 
gydymas gali turėti įvairių pasekmių, atsižvelgiant į paciento sveikatos būklę.

Pakeitimas 297
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai arba 
sužeidimai, padaryti teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas.

(l) „žala“ – išvengtini reiškiniai arba 
sužeidimai, padaryti teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas.

Or. nl

Pagrindimas

Komisijos siūloma žalos apibrėžtis per plati. Pagal 5 straipsnio 1 dalies d punktą ją taikant 
pacientui suteikiama teisė į kompensaciją net tais atvejais, kai nebuvo medicininės klaidos ar 
aplaidumo, nors pagal daugelio valstybių narių teisės aktus kompensacija suteikiama tik 
klaidos ir aplaidumo atvejais. 
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Pakeitimas 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai arba 
sužeidimai, padaryti teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas.

(l) „žala“ – nepageidaujami sveikatos 
reiškiniai arba sužeidimai, padaryti teikiant 
sveikatos priežiūros paslaugas, kurie gali 
būti siejami tik su sveikatos priežiūros 
specialistų įsipareigojimu dėti visas 
pastangas.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti aišku, kad kalbama apie žalą, susijusią su sveikatos priežiūros paslaugomis, ir kad 
nepaisant tikrų gydymo rezultatų, ji turi būti su susijusi su sveikatos priežiūros specialistų 
veiksmais.

Pakeitimas 299
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai arba 
sužeidimai, padaryti teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas.

(l) „žala“ – nepageidaujami reiškiniai arba 
sužeidimai, padaryti teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas, kaip apibrėžta 
valstybių narių nacionalinės teisės 
aktuose.

Or. nl

Pagrindimas

Laikantis subsidiarumo principo valstybės narės reglamentuoja kompensavimo už gydant 
padarytą žalą tvarką. Žengiamas dar vienas žingsnis ir joms suteikiama galimybė nustatyti 
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žalos, už kurią galima reikalauti kompensacijos, dydį. Daugelis valstybių narių savo 
atsakomybės, atsirandančios be kaltės, sistemose numato tam tikrą ribą, taigi tik patyrus 
didelę žalą suteikiama teisė į kompensaciją. 

Pakeitimas 300
María Sornosa Martínez, Inés Ayala Sender

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(la) „pacientų medicininiai dokumentai“ 
arba „paciento ligos istorija“ – visi 
dokumentai, kuriuose yra duomenys, 
vertinimai ir visa informacija apie 
paciento būklę ir jos klinikinę raidą 
priežiūros procese.

Or. es

Pagrindimas

Šis terminas vartojamas visame direktyvos tekste, taigi mano, kad reikia įtraukti jo apibrėžtį.
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