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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Respektovat skutečnost, že ženy a muži se doplňují, uplatňovat zásadu rovnosti

Při přípravě zákonů týkajících se práv pacientů musí evropský zákonodárný orgán uplatňovat 
zásadu rovnosti. Ženy a muži se navzájem doplňují. Není pochyb o tom, že potřeby žen 
a mužů v oblasti lékařské péče se projevují různým způsobem. Trvalé základní hodnoty 
(všeobecnost, dostupnost kvalitní péče, rovnost a solidarita), které jsou společné 
zdravotnickým systémům EU a jež přijala Rada v červnu 2006, doplňuje zásada rovnosti ve 
zdravotnictví, což znamená, že mužům a ženám bude poskytována stejná péče, pokud 
mají stejné potřeby, přičemž zároveň budou rovnoprávným způsobem řešeny jejich 
odlišné potřeby.

Navrhovatelka zdůrazňuje, že je třeba zaručit dostupnost systémů veřejného zdravotnictví 
v přeshraničním kontextu. Jedná se samozřejmě o poskytování zdravotních služeb v oboru 
gynekologie a porodnictví a o péči související s ochranou matky a dítěte, jak je definovala 
Světová zdravotnická organizace na svém 56. světovém zdravotnickém shromáždění 
v Almaty (rezoluce A56/27)1.

Navrhovatelka v rámci Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví zdůrazňuje svůj zájem 
o léčbu rakoviny prsu, která v současnosti v EU představuje hlavní příčinu úmrtí žen ve věku 
35 až 55 let. Pokyny pro úhradu přeshraniční zdravotní péče by měly zahrnovat prevenci, 
mamografické vyšetření a léčbu rakoviny prsu nebo rakoviny děložního hrdla. Stejné 
požadavky platí u mužů, kteří by také měli mít možnost využívat preventivních opatření, 
screeningu a léčebných postupů u rakoviny plic, prostaty, slinivky nebo varlat. Můžeme 
zachránit život mnoha žen/matek a mužů/otců, kteří jsou postiženi rakovinou, aniž o tom vědí, 
pokud zákonodárce nebude bránit užší přeshraniční spolupráci v této oblasti a pokud se 
členské státy zaváží k aktivní spolupráci v této oblasti.

Z postupů pro úhradu léčebných výloh a nákladů na zdravotní péči je zřejmý rozdílný 
přístup k mužům a ženám. Pojišťovny, vzájemné pojišťovací spolky a nemocniční pokladny 
by měly ukončit veškerou diskriminaci včetně skryté diskriminace, pokud je např. založena na 
rizikových faktorech souvisejících s dědičnými nebo genetickými chorobami. Měly by rovněž 
upustit od stanovování nákladů na pojištění a pojistného rozdílně u mužů a žen a s ohledem na 
povahu práce, podle které je stanovován koeficient. Pokud jde o výpočet nákladů 
a pojistného, měl by se v příslušných mechanismech odstranit diskriminační přístup 
spočívající v uplatňování určitého koeficientu odpovídajícího povaze práce. Mnoho žen totiž 
nepracuje na oficiálním pracovním trhu, ale vykonávají jiné činnosti, například vytvářejí 
mezigenerační sítě solidarity, jsou na mateřské dovolené a věnují se výchově dětí nebo péči 
o starší osoby. Navrhovatelka proto připomíná, že náklady na pojištění a pojistné je třeba 
stanovovat na základě životních etap, a to především u žen.

Aby se předešlo jakékoli diskriminaci pacientů na základě jejich majetku či státní 
příslušnosti, navrhuji využít zkušeností s přípravou Evropského lékopisu, který je iniciativou 

                                               
1 (Mezinárodní konference o základní zdravotní péči, Almaty: 25.výročí, zpráva sekretariátu, bod předběžného 
návrhu pořadu jednání 14.18 ze dne 24. dubna 2003)
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Rady Evropy sídlící ve Štrasburku a který podporuje lepší oběh léčiv mezi jeho členy a je 
zároveň zárukou jejich kvality.

Poskytování přeshraničních zdravotnických služeb představuje významný potenciál pro 
meziregionální spolupráci. Tato spolupráce nabývá různých podob na základě zeměpisného 
uspořádání starých a nových členských států (EU-15 resp. EU-12) a několika uskupení 
starých a nových členských států, a to zejména ve střední Evropě. Hospodářský a sociální 
rozvoj regionů je často nerovnoměrný a jeho důsledkem je rovněž nerovnoměrné uspořádání 
veřejného zdravotnictví. Tato situace je zřejmá zejména tam, kde se setkávají starý a nový 
členský stát. Členské státy proto musí přijmout veškerá opatření, která umožňují předjímat 
hospodářské a organizační důsledky, jimž budou čelit zaměstnanci ve zdravotnictví, 
poskytovatelé zdravotnických služeb a zdravotní pojišťovny. Je totiž třeba uvést do souladu 
požadavky pacientů využívajících přeshraniční zdravotní péče a povinnosti zdravotnického 
personálu, který řeší nové, ekonomické chápání zdravotnických služeb. Zdravotní péče 
a služby, které s ní souvisí, však nemohou být vnímány pouze ekonomicky a nelze na ně 
uplatnit pravidla hospodářské soutěže. Tento přístup znamená například, že tato směrnice 
vychází nejen z článku 95 Smlouvy, který upravuje fungování volného trhu, ale rovněž 
z článku 152 o veřejném zdraví. Členské státy jsou povinny zajistit udržitelný národní systém 
veřejného zdravotnictví a rovnoprávný přístup k těmto službám a je jejich úkolem zaměřit se 
přednostně na zajištění zdraví všech svých občanů. Svrchovaná pravomoc členských států, 
pokud jde o národní zdravotnický plán, zůstává zachována.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 152 této smlouvy,

Odůvodnění

Evropská směrnice o uplatňování práv pacientů v oblasti zdravotní péče musí nutně vycházet 
z článku 152 Smlouvy o založení Evropského společenství, který stanoví politiky a činnosti 
Společenství v oblasti veřejného zdraví.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Možnost využít přeshraniční 
zdravotní péči přináší pacientům řadu 
výhod, cílem této směrnice však není 
podporovat poskytování zdravotní péče 
v zahraničí.

Odůvodnění

Všichni pacienti mají právo na vysoce kvalitní zdravotní péči ve svém členském státě. Lidé si 
většinou přejí být ošetřováni co nejblíže svému bydlišti. Dále je nezbytné, aby členské státy 
zajistily, aby systémy, jejichž cílem je poskytování a usnadňování zdravotní péče v zahraničí, 
nebyly neúměrně rozsáhlé a nákladné v poměru k objemu přeshraničních aktivit a aby neměly 
příliš citelné a neočekávané následky pro vnitrostátní systémy poskytování zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Cílem této směrnice je stanovení 
obecného rámce pro poskytování 
bezpečné, vysoce kvalitní a účinné 
přeshraniční zdravotní péče ve 
Společenství a zajištění mobility pacientů 
a svobody poskytování zdravotní péče 
a vysoké úrovně ochrany zdraví, přičemž 
je plně uznávána odpovědnost členských 
států za určení dávek sociálního 
zabezpečení v souvislosti se zdravím a za 
organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní a lékařské péče a dávek 
sociálního zabezpečení zejména v případě 
nemoci.

(8) Cílem této směrnice je stanovit 
pravidla pro úhradu nákladů na zdravotní 
péči poskytnutou v jiném členském státě 
pacientům, kteří se rozhodli využít 
zdravotní péče poskytované v jiném 
členském státě, a umožnit spolupráci 
členských států při hodnocení 
zdravotnických technologií, referenčních 
center a služeb elektronického 
zdravotnictví při zachování pravomoci 
členských států, pokud jde o organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče 
v souladu se zásadou všeobecného 
přístupu, solidarity, cenové dostupnosti, 
rovnosti, co se týče územní dostupnosti, 
a demokratické kontroly. Směrnice plně 
uznává odpovědnost členských států za 
poskytování zdravotní péče ve smyslu 
Smlouvy, zejména za určení dávek 
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sociálního zabezpečení v souvislosti se 
zdravím a za organizaci zdravotnictví 
a poskytování zdravotní a lékařské péče 
a dávek sociálního zabezpečení zejména 
v případě nemoci.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje tyto 
formy poskytování zdravotní péče:

(10) Pro účely této směrnice pojem 
„přeshraniční zdravotní péče“ zahrnuje 
využívání zdravotní péče v jiném členském 
státě než v členském státě bydliště 
pacienty, kteří se rozhodli využít zdravotní 
péče poskytované v tomto jiném členském 
státě. 

– využívání zdravotní péče v zahraničí (tj. 
pacient se za účelem léčby přesune 
k poskytovateli zdravotní péče v jiném 
členském státě); to se označuje jako 
„mobilita pacientů“;
– přeshraniční poskytování zdravotní péče 
(tj. dodání služby z území jednoho 
členského státu na území druhého); jedná 
se například o služby telemedicíny, 
diagnostiku a vydávání předpisů na dálku, 
laboratorní služby;
trvalá přítomnost poskytovatele zdravotní 
péče (tj. usazení poskytovatele zdravotní 
péče v jiném členském státě);
dočasná přítomnost osob (tj. mobilita 
zdravotnických pracovníků, například 
dočasný přesun do členského státu 
pacienta za účelem poskytnutí služeb).

Pozměňovací návrh 5
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pacienti z jiných členských států by 
navíc měli mít nárok na stejné zacházení 
jako příslušníci členského státu, v němž je 
léčba poskytována, a podle obecných zásad 
rovnosti a nediskriminace, které jsou 
uznány v článku 21 listiny, by neměli být 
žádným způsobem diskriminováni na 
základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 
etnického nebo sociálního původu, 
genetických znaků, jazyka, náboženského 
vyznání nebo víry, politického či jiného 
názoru, příslušnosti k národnostní menšině, 
majetku, původu, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace. Členské 
státy mohou činit rozdíly v léčbě 
poskytované různým skupinám pacientů 
pouze tehdy, pokud mohou doložit, že je to 
z lékařského hlediska oprávněné, například 
v případě zvláštních zákroků pro ženy nebo 
pro určité věkové skupiny (např. očkování 
zdarma pro děti nebo starší osoby). Jelikož 
tato směrnice ctí základní práva a dodržuje 
zásady uznávané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie, musí být 
prováděna a uplatňována s náležitým 
ohledem na právo na rovnost před 
zákonem a zásadu nediskriminace 
v souladu s obecnými zásadami práva 
stanovenými v článcích 20 a 21 listiny. 
Touto směrnicí není dotčena směrnice 
Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, 
kterou se zavádí zásada rovného zacházení 
s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo
etnický původ, ani ostatní směrnice, 
kterými se provádí článek 13 Smlouvy 
o ES. Směrnice v tomto ohledu stanoví, že 
pacienti z jiných členských států mají mít 
nárok na stejné zacházení jako příslušníci 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně nároku na ochranu 
před diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a rovněž v právních 
předpisech členského státu, v němž je léčba 

(13) Pacienti z jiných členských států by 
navíc měli mít nárok na stejné zacházení 
jako příslušníci členského státu, v němž je 
léčba poskytována, a podle obecných zásad 
rovnosti a nediskriminace, které jsou 
uznány v článku 21 listiny, by neměli být 
žádným způsobem diskriminováni na 
základě pohlaví, rasy, barvy pleti, 
etnického nebo sociálního původu, 
genetických znaků, jazyka, náboženského 
vyznání nebo víry, politického či jiného 
názoru, příslušnosti k národnostní menšině, 
majetku, původu, zdravotního postižení, 
věku nebo sexuální orientace. Je proto 
třeba vyžadovat, aby se základní hodnoty 
společné zdravotnickým systémům 
Evropské unie, které přijala Rada 
v červnu 2006, zejména všeobecnost, 
dostupnost kvalitní péče, rovnost 
a solidarita, staly klíčovým prvkem 
sociálního zabezpečení v Evropě. Členské 
státy mohou činit rozdíly v léčbě 
poskytované různým skupinám pacientů 
pouze tehdy, pokud mohou doložit, že je to 
z lékařského hlediska oprávněné, například 
v případě zvláštních zákroků pro ženy nebo 
pro určité věkové skupiny (např. očkování 
zdarma pro děti nebo starší osoby). Jelikož 
tato směrnice ctí základní práva a dodržuje 
zásady uznávané zejména Listinou 
základních práv Evropské unie, musí být 
prováděna a uplatňována s náležitým 
ohledem na právo na rovnost před 
zákonem a zásadu nediskriminace 
v souladu s obecnými zásadami práva 
stanovenými v článcích 20 a 21 listiny. 
Touto směrnicí není dotčena směrnice 
Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, 
kterou se zavádí zásada rovného zacházení 
s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo 
etnický původ, ani ostatní směrnice, 
kterými se provádí článek 13 Smlouvy. 
Směrnice v tomto ohledu stanoví, že 
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poskytována. pacienti z jiných členských států mají mít 
nárok na stejné zacházení jako příslušníci 
členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně nároku na ochranu 
před diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a rovněž v právních 
předpisech členského státu, v němž je léčba 
poskytována.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Je třeba zdůraznit, že je nutné 
přijmout zvláštní opatření, která zaručí 
ženám rovnost v přístupu k veřejnému 
zdravotnictví. Toto právo na přístup ke 
zdravotní péči se vztahuje jak na péči 
o ženy a o muže, tak na péči v oboru 
gynekologie a porodnictví i na zdravotní 
péči, jejíž součástí je ochrana matky 
a dítěte, v souladu s definicí základní 
zdravotní péče, kterou přijala Světová 
zdravotnická organizace na svém 
56. světovém zdravotnickém shromáždění 
dne 24. dubna 20031. Každý členský stát 
musí respektovat právo žen na sexuální 
a reprodukční zdraví.
________________
1 Zpráva sekretariátu (A56/27) o Mezinárodní 
konferenci o základní zdravotní péči, Almaty:
dvacáté páté výročí.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Je třeba rovněž zdůraznit, že je 
nutné přijmout opatření, která zaručí 
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ženám rovnost, pokud jde o přístup 
k veřejnému zdravotnictví a ke specifické 
péči pro ženy, zejména ke zdravotní péči 
v oboru gynekologie a porodnictví.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a ustanoveními této směrnice. 
Pacientům by mělo být zaručeno převzetí 
nákladů na uvedenou zdravotní péči 
přinejmenším v té výši, která by byla 
uhrazena za tutéž nebo podobnou zdravotní 
péči v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn. Přitom se plně uznává 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
jejich občanům a zabraňuje se tím 
významnému vlivu na financování 
vnitrostátních systémů zdravotní péče. 
Členské státy přesto mohou v rámci svých 
vnitrostátních právních předpisů umožnit 
náhradu nákladů na léčbu podle sazeb 
platných v členském státě, v němž byla 
léčba provedena, pokud je to pro pacienta 
výhodnější. To může nastat zejména 
v případě léčby, která je poskytována 
v rámci evropských referenčních sítí 
uvedených v článku 15 této směrnice.

(21) Je vhodné požadovat, aby i pacientům, 
kteří odcházejí za účelem využití zdravotní 
péče do jiného členského státu za jiných 
okolností, než jsou ty, které předpokládají 
ustanovení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení stanovené 
nařízením (EHS) č. 1408/71, bylo 
umožněno využívat výhod plynoucích ze 
zásady volného pohybu služeb v souladu se 
Smlouvou a ustanoveními této směrnice. 
Pacientům by mělo být zaručeno převzetí 
nákladů na uvedenou zdravotní péči 
přinejmenším v té výši, která by byla 
uhrazena za tutéž nebo podobnou zdravotní 
péči v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn. Přitom se plně uznává 
odpovědnost členských států za určení 
rozsahu zdravotního pojištění dostupného 
jejich občanům a zabraňuje se tím 
významnému vlivu na financování 
vnitrostátních systémů zdravotní péče. 
Členské státy přesto mohou v rámci svých 
vnitrostátních právních předpisů umožnit 
náhradu nákladů na léčbu podle sazeb 
platných v členském státě, v němž byla 
léčba provedena, pokud je to pro pacienta 
výhodnější. To může nastat zejména 
v případě léčby, která je poskytována 
v rámci evropských referenčních sítí 
uvedených v článku 15 této směrnice, 
a léčby, která je poskytována v důsledku 
toho, že v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, není v době z lékařského 
hlediska přijatelné tato péče zajištěna.
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Odůvodnění

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi võrdse juurdepääsu tagamise põhimõte, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členské státy mohou zachovat obecné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní 
a administrativní náležitosti týkající se 
využívání zdravotní péče a náhrady 
nákladů na zdravotní péči, například 
požadavek konzultovat praktického lékaře 
před konzultací odborného lékaře nebo 
před využitím nemocniční péče, které se 
budou vztahovat i na pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, pokud tyto podmínky jsou 
nezbytné, přiměřené cíli a nejsou libovolné 
a diskriminační. Proto je vhodné 
požadovat, aby tyto obecné podmínky 
a náležitosti byly používány objektivně, 
transparentně a bez diskriminace, aby byly 
známy předem, aby se zakládaly v první 
řadě na zdravotních hlediscích, aby 
nepředstavovaly pro pacienty, kteří 
vyhledávají zdravotní péči v jiném 
členském státě, ve srovnání s pacienty 
léčenými v členském státě, v němž jsou 
pojištěni, žádnou zátěž navíc a aby 
rozhodnutí byla činěna co nejrychleji. Tím 
nejsou dotčeny pravomoci členských států 
stanovit kritéria nebo podmínky 
předchozího povolení v případě pacientů, 

(28) Členské státy by měly stanovit obecné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní 
a administrativní náležitosti týkající se 
využívání zdravotní péče, náhrady nákladů 
na zdravotní péči a následné péče 
poskytované zdravotním pracovníkem 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, například požadavek konzultovat 
praktického lékaře před konzultací 
odborného lékaře nebo před využitím 
nemocniční péče, které se budou vztahovat 
i na pacienty, kteří vyhledávají zdravotní 
péči v jiném členském státě, pokud tyto 
podmínky jsou nezbytné, přiměřené cíli 
a nejsou libovolné a diskriminační. Proto je 
vhodné požadovat, aby tyto obecné 
podmínky a náležitosti byly používány 
objektivně, transparentně a bez 
diskriminace, aby byly známy předem, aby 
se zakládaly v první řadě na zdravotních 
hlediscích, aby nepředstavovaly ani pro 
zdravotního pracovníka v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn, ani pro 
pacienty, kteří vyhledávají zdravotní péči 
v jiném členském státě, žádnou zátěž navíc 
ve srovnání s pacienty léčenými 
v členském státě, v němž jsou pojištěni, 
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kteří vyhledávají zdravotní péči v členském 
státě, v němž jsou pojištěni.

a aby rozhodnutí byla činěna co 
nejrychleji. Tím nejsou dotčeny pravomoci 
členských států stanovit kritéria nebo 
podmínky předchozího povolení v případě 
pacientů, kteří vyhledávají zdravotní péči 
v členském státě, v němž jsou pojištěni.

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby náklady na následnou léčbu po lékařském zákroku podstoupeném v jiném 
členském státě nepředstavovaly zvýšené náklady pro zdravotnické pracovníky v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, a to zejména v případě neodkladného lékařského zákroku.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Veškerá zdravotní péče, která není na 
základě ustanovení této směrnice 
považována za nemocniční péči, by měla 
být považována za mimonemocniční péči. 
S ohledem na judikaturu Soudního dvora 
o volném pohybu služeb není vhodné 
stanovit požadavek předchozího povolení 
pro náhradu nákladů na mimonemocniční 
péči poskytnutou v jiném členském státě, 
které má uhradit zákonný systém 
sociálního zabezpečení členského státu, 
v němž je pacient pojištěn. Pokud náhrada 
nákladů na tuto péči nepřekročí limit krytí 
zaručený systémem zdravotního pojištění 
členského státu, v němž je pacient pojištěn, 
neexistence požadavku předchozího 
povolení nenaruší finanční rovnováhu 
systémů sociálního zabezpečení.

(29) Veškerá zdravotní péče, která není na 
základě ustanovení této směrnice 
považována za nemocniční péči, by měla 
být považována za mimonemocniční péči. 
S ohledem na judikaturu Soudního dvora 
o volném pohybu služeb není vhodné 
stanovit požadavek předchozího povolení 
pro náhradu nákladů na mimonemocniční 
péči poskytnutou v jiném členském státě, 
které má uhradit zákonný systém 
sociálního zabezpečení členského státu, 
v němž je pacient pojištěn. Členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, by však měl 
podniknout kroky pro předběžné 
stanovení podmínek a výše úhrady 
následné péče poskytované 
zdravotnickými pracovníky v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, a to 
zejména v případě neodkladného 
lékařského zákroku. Pokud náhrada 
nákladů na tuto péči nepřekročí limit krytí 
zaručený systémem zdravotního pojištění 
členského státu, v němž je pacient pojištěn, 
neexistence požadavku předchozího 
povolení nenaruší finanční rovnováhu 
systémů sociálního zabezpečení.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto směrnicí se stanoví obecný rámec 
pro poskytování bezpečné, vysoce kvalitní 
a účinné přeshraniční zdravotní péče.

Touto směrnicí se stanoví pravidla pro 
úhradu nákladů na zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě 
pacientům, kteří se rozhodli využít 
zdravotní péče poskytované v jiném 
členském státě, a umožňuje se spolupráce 
členských států při hodnocení 
zdravotnických technologií, referenčních 
center a služeb elektronického 
zdravotnictví. Směrnice přitom zachovává 
pravomoc členských států, pokud jde 
o organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní péče v souladu se zásadou 
všeobecného přístupu, solidarity, cenové 
dostupnosti, rovnosti, co se týče územní 
dostupnosti, a demokratické kontroly.  

Odůvodnění
Tímto způsobem jsou lépe stanoveny konkrétní cíle této směrnice. Odpovědnost členských 
států a zásady, které je třeba zohlednit v politice zdravotnictví, musí být uvedeny již v cíli této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována 
a financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá.

Tato směrnice se použije na poskytování 
zdravotní péče ve smyslu článku 4.

Pozměňovací návrh 13
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Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou, nebo zdravotní péče 
poskytovaná v členském státě jiném než je 
ten, v němž je poskytovatel zdravotní péče 
usazen, registrován nebo v němž má sídlo;

b) „přeshraniční zdravotní péčí“ se rozumí 
zdravotní péče poskytovaná v členském 
státě jiném, než je ten, v němž je pacient 
pojištěnou osobou;

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) aby pojišťovny, vzájemné pojišťovací 
spolky a zdravotní fondy upustily od všech 
forem diskriminace, včetně skryté 
diskriminace založené na rizikových 
faktorech souvisejících s dědičnými nebo 
genetickými chorobami, aby 
nestanovovaly náklady na zdravotní 
pojištění a pojistné na základě pohlaví 
a povahy práce, a aby byly pro výpočet 
nákladů a pojistného používány 
nediskriminační mechanismy, a to 
zejména vůči ženám; 

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) aby byla respektována rovnost 
v oblasti zdraví, což znamená, že mužům 
a ženám se poskytuje stejná péče, mají-li 
stejné potřeby, a budou zohledněny jejich 
odlišnosti. 

Pozměňovací návrh 16
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Návrh směrnice
Čl. 6  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, poskytne 
pojištěné osobě náhradu nákladů, které by 
byly zaplaceny jeho zákonným systémem 
sociálního zabezpečení v případě, že by 
byla stejná nebo podobná zdravotní péče 
poskytnuta na jeho území. Určení toho, 
která zdravotní péče je hrazena, přísluší 
v každém případě členskému státu, v němž 
je pacient pojištěn, bez ohledu na to, kde je 
tato zdravotní péče poskytována.

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče nebo které vyhledávají zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
nebylo bráněno ve využívání zdravotní 
péče poskytované v jiném členském státě, 
pokud příslušná léčba patří mezi dávky 
stanovené právními předpisy členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, a na které 
má pojištěná osoba nárok. Členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, poskytne 
náhradu nákladů, které by byly zaplaceny 
jeho zákonným systémem sociálního 
zabezpečení v případě, že by byla stejná 
nebo podobná zdravotní péče poskytnuta 
na jeho území. Určení toho, která zdravotní 
péče je hrazena, přísluší v každém případě 
členskému státu, v němž je pacient 
pojištěn, bez ohledu na to, kde je tato 
zdravotní péče poskytována.

Odůvodnění

Rovnost v přístupu ke zdravotní péči v zahraničí může být ohrožena, pokud pacient musí 
uhradit péči sám předtím, než je schopen získat náhradu těchto nákladů. Členský stát, v němž 
je pacient pojištěn, a členský stát, ve kterém je péče poskytnuta, by mohly mezi sebou zavést 
systém rychlé úhrady nákladů (pokud ne pro všechny pacienty, tak alespoň pro ty pacienty, 
kteří jsou ekonomicky znevýhodněni). Stanovení podmínky, že náklady budou hrazeny 
pojištěné osobě, znamená vyloučit tuto možnost.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 6  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí členský stát, 

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí členský stát, 
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v němž je pacient pojištěn, na základě 
ustanovení této směrnice do takové výše, 
v níž by byly tyto náklady hrazeny 
v případě, že by byla stejná nebo podobná 
zdravotní péče poskytnuta v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, která však 
nesmí překročit skutečné náklady na 
využitou zdravotní péči.

v němž je pacient pojištěn, na základě 
ustanovení této směrnice do takové výše, 
v níž by byly tyto náklady hrazeny 
v případě, že by byla stejná nebo podobná 
zdravotní péče poskytnuta v členském 
státě, v němž je pacient pojištěn, která však 
nesmí překročit skutečné náklady na 
využitou zdravotní péči. V případě, že 
pacient naléhavě potřebuje nemocniční 
péči, která není v členském státě, ve 
kterém je pojištěn, zajištěna v době 
z lékařského hlediska přijatelné, uhradí 
členský stát, ve kterém je pacient pojištěn, 
celkové skutečné náklady této zdravotní 
péče.

Odůvodnění

Enne 2004. a EL-ga liitunud ja peale seda liitunud riikide tervishoiuteenuste hinnad erinevad,
sageli kordades, viimaste kahjuks. Vältimaks patsientide eristamist vaesteks ravikõlbmatuteks 
ja rikasteks soosituteks ning võrdse juurdepääsu põhimõtte muutumist sõnakõlksuks on 
oluline kõigile statsionaarset haiglaravi vajavatele patsientidele luua võrdsed võimalused. 
Oluline on ettepanek ka naistele meestega võrdsete võimaluste loomise seisukohalt 
(palgaerinevused EL 15%, riigiti isegi 25%). Õiguslikust aspektist toetab 
muudatusettepanekut Euroopa Kohtu (C-372/04 Watts, punkt 147) otsus, milline ei välista 
liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemide kohandamise nõuet, EL põhiõiguste harta art. 35 
ning samuti käesoleva direktiivi põhimõte - võrdse juurdepääsu tagamisest, mis vastasel juhul 
jääks pelgalt retoorikaks.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 6  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, povinnost splnit stejné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní 
a administrativní náležitosti pro využití 
zdravotní péče a náhradu nákladů na 
zdravotní péči, které by uložil v případě, že 
by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud 
nejsou diskriminační nebo nepředstavují 

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může uložit pacientovi, který vyhledává 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, povinnost splnit stejné 
podmínky, kritéria způsobilosti a právní 
a administrativní náležitosti pro využití 
zdravotní péče a náhradu nákladů na 
zdravotní péči, které by uložil v případě, že 
by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na jeho území, pokud 
nejsou diskriminační nebo nepředstavují 
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překážku volnému pohybu osob. překážku volnému pohybu osob, zboží 
a služeb a za podmínky, že bude předem 
zajištěna všeobecná dostupnost 
zdravotnických služeb pro jeho občany, 
zejména pro ženy a děti.

Odůvodnění

Následkem velkého přílivu pacientů ze starých členských států do zdravotnických zařízení 
nových členských států uplatňují některá zařízení diskriminační přístup k pacientům. Tento 
jev je o to víc škodlivý, že ohrožuje zdraví žen a dětí.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 6  odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny 
pojištěné osobě zákonným systémem 
sociálního zabezpečení za zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě. Tento 
mechanismus je založen na objektivních 
nediskriminačních kritériích, která jsou 
známa předem, a náklady uhrazené podle 
tohoto mechanismu nejsou nižší než 
náklady, které by byly uhrazeny v případě, 
kdy by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na území členského státu, 
v němž je pacient pojištěn.

4. Členské státy zřídí mechanismus pro 
výpočet nákladů, které mají být uhrazeny 
za pojištěnou osobu zákonným systémem 
sociálního zabezpečení za zdravotní péči 
poskytnutou v jiném členském státě. Tento 
mechanismus je založen na objektivních 
nediskriminačních kritériích, která jsou 
známa předem, a náklady uhrazené podle 
tohoto mechanismu nejsou nižší než 
náklady, které by byly uhrazeny v případě, 
kdy by stejná nebo podobná zdravotní péče 
byla poskytnuta na území členského státu, 
v němž je pacient pojištěn.

Odůvodnění

Rovnost v přístupu ke zdravotní péči v zahraničí může být ohrožena, pokud pacient musí 
uhradit péči sám předtím, než je schopen získat náhradu těchto nákladů. Členský stát, v němž 
je pacient pojištěn, a členský stát, ve kterém je péče poskytnuta, by mohly mezi sebou zavést 
systém rychlé úhrady nákladů (pokud ne pro všechny pacienty, tak alespoň pro ty pacienty, 
kteří jsou ekonomicky znevýhodněni). Stanovení podmínky, že náklady budou hrazeny 
pojištěné osobě, znamená vyloučit tuto možnost.

Pozměňovací návrh 20
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Návrh směrnice
Čl. 8  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro účely náhrady nákladů na zdravotní 
péči poskytnutou v jiném členském státě na 
základě této směrnice se nemocniční péčí 
rozumí:

1. Pro účely náhrady nákladů na zdravotní 
péči poskytnutou v jiném členském státě na 
základě této směrnice se nemocniční 
a specializovanou péčí rozumí zdravotní 
péče definovaná platnými předpisy 
v členském státě, ve kterém je pacient 
pojištěn, v případě, že vyžaduje pobyt 
pacienta v nemocnici alespoň na jednu 
noc, využití vysoce specializované 
a nákladné lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení, nebo zahrnuje 
léčbu, která představuje obzvlášť vysoké 
riziko pro pacienta nebo populaci.

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci;
b) zdravotní péče, které nevyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu 
jedné noci, uvedená na zvláštním 
seznamu. Tento seznam se omezí na:
- zdravotní péči, která vyžaduje vysoce 
specializovanou a nákladnou lékařskou 
infrastrukturu nebo zdravotnické 
vybavení, nebo
- zdravotní péči zahrnující léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Předchozí povolení se vydá vždy, 
pokud pacient potřebuje lékařskou péči 
běžně poskytovanou systémem 
zdravotního pojištění členského státu, 
v němž je pojištěn, a pokud mu tato péče 
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nemůže být poskytnuta v členském státě 
bydliště v době z lékařského hlediska 
přijatelné podle nařízení (EHS) 1408/71 
a nařízení (ES) 883/2004.

Odůvodnění

V této chvíli je důležité zdůraznit omezení působnosti tohoto článku, která vyplývají 
z působnosti nařízení 1408/71 a 883/2004.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členský stát, v němž je léčba 
poskytována, může přijmout potřebná 
opatření, která umožní regulovat příliv 
pacientů, zabránit narušení – nebo 
možnému narušení – plánování 
a racionalizace v nemocničním odvětví, 
jejichž účelem je odstranit nadbytečnou 
kapacitu nemocnic, 
nerovnoměrné poskytování nemocniční 
péče a logistické a finanční ztráty, 
a zachovat vyvážené poskytování 
lékařských a nemocničních služeb 
přístupných pro všechny, léčebnou 
kapacitu a odbornost lékařů na svém 
území. Členský stát, v němž je léčba 
poskytována, se zdrží jakékoli 
diskriminace z důvodu státní příslušnosti 
a zajistí, aby opatření omezující volný 
pohyb byla přiměřená a omezená na 
nezbytné minimum. Členský stát, v němž 
je léčba poskytována, oznámí tato 
opatření Komisi.

Odůvodnění

Článek 5 směrnice stanoví odpovědnost členských států, ve kterých je poskytována 
přeshraniční lékařská péče. Prostředky, které umožňují členskému státu, v němž je pacient 
pojištěn, regulovat příliv pacientů, jsou uvedeny jinde (článek 8). Tato směrnice však nenabízí 
řešení, pokud jde o prostředky, kterými mohou členské státy omezit hromadný příliv pacientů, 
jenž může ohrozit jejich systém zdravotní péče a zabránit jim ve výkonu jejich pravomocí 
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v oblasti zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 9  odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) naléhavost uvedené léčby či 
lékařského postupu;

Odůvodnění

I když četné nemoci nejsou nutně doprovázeny bolestí, může být nutný rychlý zákrok či léčba 
vyžadující specifický lékařský postup.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby fungovaly mechanismy pro 
poskytování informací na vyžádání 
pacientům o využívání zdravotní péče 
v jiném členském státě a o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena 
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě.

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby fungovaly mechanismy pro 
poskytování informací na vyžádání 
pacientům o využívání zdravotní péče 
v jiném členském státě, o platných 
podmínkách, které se vztahují mimo jiné 
na případy újmy, která byla způsobena 
v důsledku využití zdravotní péče v jiném 
členském státě, o podmínkách pro 
povolení následné péče zdravotnickými 
pracovníky v členském státě, v němž je 
pacient pojištěn, a o úhradě nákladů. 
V informacích o přeshraniční zdravotní 
péči budou jasně rozlišena práva pacientů 
přiznaná podle této směrnice a práva, 
která mají pacienti podle nařízení 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení uvedených v čl. 3 odst. 1 
písm. f).

Pozměňovací návrh 25
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Návrh směrnice
Čl. 12  odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) poskytuje a dodává pacientům informace 
zejména o jejich právech v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, o zárukách 
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností 
a prostředcích nápravy, které jsou 
k dispozici pro zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
a informace o platných podmínkách;

a) poskytuje a dodává pacientům 
a zdravotnickým pracovníkům informace 
zejména o právech pacientů v oblasti 
přeshraniční zdravotní péče, o zárukách 
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností 
a prostředcích nápravy, které jsou 
k dispozici pro zdravotní péči 
poskytovanou v jiném členském státě, 
a informace o platných podmínkách;

Odůvodnění

Zdravotničtí pracovníci jsou v přímém kontaktu s pacienty a musí mít k dispozici nezbytné 
informace o právech pacientů, aby mohla tato práva být dodržována a aby mohli pacientům 
poradit, jak získat veškerou potřebnou pomoc.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 12  odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pomáhá pacientům při ochraně jejich 
práv a při úsilí o dosažení odpovídající 
nápravy v případě újmy způsobené 
využitím zdravotní péče v jiném členském 
státě; vnitrostátní kontaktní místo zejména 
informuje pacienty o dostupných 
možnostech urovnání sporů, pomáhá při 
nalezení vhodného mimosoudního řešení 
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 
sporu;

b) poskytuje informace o postupu 
v případě stížnosti a újmy, pomáhá 
pacientům při ochraně jejich práv a při úsilí 
o dosažení odpovídající nápravy v případě 
újmy způsobené využitím zdravotní péče 
v jiném členském státě; vnitrostátní 
kontaktní místo zejména informuje 
pacienty o dostupných možnostech 
urovnání sporů, pomáhá při nalezení 
vhodného mimosoudního řešení 
v konkrétním případě a v případě nutnosti 
pomáhá pacientům při sledování jejich 
sporu;

Odůvodnění

Na vnitrostátních kontaktních místech musí být k dispozici informace o postupu v případě 
stížnosti a újmy, k nimž došlo v členském státě, ve kterém byla péče poskytnuta.
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Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 13  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zjednoduší spolupráci 
v oblasti přeshraničního poskytování 
zdravotnických služeb na regionální 
a místní úrovni, poskytování 
prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií, dočasného 
poskytování přeshraniční zdravotní péče 
nebo poskytování přeshraniční zdravotní 
péče ad hoc i jiné formy přeshraniční 
spolupráce.

2. Členské státy zjednoduší spolupráci 
v oblasti přeshraničního poskytování 
zdravotnických služeb na regionální 
a místní úrovni a komunikaci mezi 
poskytovateli zdravotní péče v zahraničí 
a obvyklými poskytovateli zdravotní péče 
v zemi původu, poskytování 
prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií, dočasného 
poskytování přeshraniční zdravotní péče 
nebo poskytování přeshraniční zdravotní 
péče ad hoc i jiné formy přeshraniční 
spolupráce.

Odůvodnění

Pro bezpečnost pacienta je nezbytná návaznost péče. Zdravotničtí pracovníci v zemi původu 
pacienta by měli úzce spolupracovat s pracovníky a specialisty země, kde byla péče 
poskytnuta, aby byla zajištěna návaznost péče.
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