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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě článku 95 Smlouvy Komise ve svém návrhu směrnice navrhuje vytvořit na úrovni 
Společenství rámec pro přeshraniční zdravotní péči, včetně právních definic a obecných 
ustanovení. Ve směrnici je rovněž popsána spojitost s ostatními politikami Společenství. 
Navrhovaná směrnice se použije na poskytování zdravotní péče bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována.

Výbor EMPL se záměrem navrhované směrnice obecně souhlasí. Zdůrazňuje, že pro to, aby 
mohli občané činit promyšlená rozhodnutí, je nutné bezpodmínečně zajistit jasné informace 
a transparentní rámec pro poskytování přeshraniční zdravotní péče v EU. Poskytovaná péče 
by měla být rovněž bezpečná a kvalitní.
Vzhledem k tomu, že pacienti si léčbu musí hradit sami, a to předem, měly by být postupy 
proplácení nákladů jasné a transparentní.

Výbor EMPL se s ohledem na svou působnost zaměřil zejména na tyto body: 

Předpisy o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Cílem směrnice není změnit stávající rámec pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
a tento rámec bude zachován spolu se všemi obecnými zásadami, na kterých jsou předpisy 
o koordinaci systémů sociálního zabezpečení založeny. Výbor EMPL výše uvedené 
podporuje, avšak pozastavuje se nad tím, že oproti pravidlům nařízení o koordinaci jsou 
navrhována zvláštní pravidla. Hlavním důvodem znepokojení je skutečnost, že bude nutné 
vytvořit nový administrativní systém, což povede ke zbytečné a nechtěné administrativní 
zátěži a nepřehlednosti předpisů. Proto výbor EMPL navrhuje, aby se pravidla, která jsou 
stanovena v uvedeném nařízení, vztahovala i na proplácení nákladů.

Rámec pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací

Přijetím návrhu Komise by nebyl dotčen ani stávající rámec pro vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací stanovený směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
7. září 2005 o uznávání odborných kvalifikací. To výbor EMPL plně podporuje.

Rasová rovnost

Výbor EMPL zdůrazňuje, že jedním z hlavních cílů této směrnice by měl být rovný přístup 
pro všechny. 

Informovanost

Ve stanovisku je zdůrazněna důležitá obecná zásada – poskytovat pacientům účelné a jasné 
informace o kvalitě péče (včetně informací o nemocnicích). Důraz je rovněž kladen na to, aby 
byly k dispozici údaje o specializaci a výsledcích poskytovatelů zdravotní péče; to umožní, 
aby si konkrétní pacient mohl uváženě zvolit nemocnici, která by pro něj byla nejvhodnější, a 
aby mohl být vypracován seznam evropských center excelence.
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Hodnocení

Pokud jde o shromažďování údajů a sledování (článek 18), zdůrazňuje se, že takto získané 
údaje by měly pomoci při hodnocení toho, zda směrnice naplňuje cíl zlepšit kvalitu zdravotní 
péče obecně a konkrétněji zda přispívá k dodržování zásady přístupu pro všechny. Ve 
zprávách uvedených v článku 20 by to mělo být jedním ze zásadních bodů.

Definice

Definice pojmu „zdravotní péče“ ani definice pojmu „zdravotnický pracovník“ nejsou jasné 
a vedou k protikladným a/nebo nejednoznačným výkladům. Proto byla v souladu s nařízením 
883/2004 doplněna definice pojmu „věcné dávky“.
S ohledem na definice výbor EMPL vyzývá v bodech odůvodnění Komisi a členské státy, aby 
zvážily uznání pozitivních účinků lázeňských procedur při rekonvalescenci a při ochraně 
lidského zdraví.
V bodech odůvodnění byla rovněž věnována pozornost rovnému přístupu k „evropským 
referenčním centrům“.

Obecné poznámky

 Zdravotní služby a sociální služby obecného zájmu hrají zásadní úlohu v evropském 
sociálním modelu. Výbor proto vyzývá Komisi a členské státy, aby při uplatňování práva 
vnitřního trhu a soutěžního práva jejich úlohu uznávaly; a upozorňuje na nedostatečné 
financování těchto služeb, zejména v určitých východoevropských členských státech.

 Liberalizace zdravotních služeb by mohla vést k prohloubení rozdílů v přístupu ke kvalitní 
zdravotní péči.

 Vytvoření kvalitní zdravotní péče na úrovni jednotlivých správních celků ve spolupráci 
s uživateli a pacienty může hrát důležitou roli v boji proti chudobě a sociálnímu 
vyloučení.

 Nerovnosti ve výsledcích zdravotnictví jsou jak mezi členskými státy, tak v rámci těchto 
států stále značné, proto výbor naléhavě žádá členské státy, aby tyto nerovnosti řešily, 
zejména zajištěním skutečného přístupu ke zdravotní péči pro všechny.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 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
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ve svém sdělení ze dne 26. února 
2007 o vyhodnocení sociální reality –
průběžné zprávě pro zasedání Evropské 
rady na jaře roku 20071 Komise 
poznamenala, že ačkoli se členské státy 
řadí mezi nejbohatší země světa, objevují 
se nové podoby chudoby a nerovného 
postavení, jež ovlivňují zdravotní stav 
obyvatelstva, jako například nárůst počtu 
obézních osob a psychických problémů.
1 KOM(2007)0063.

Odůvodnění

Zdůrazňuje, že kvalitní zdravotní a sociální péče na úrovni jednotlivých správních celků může 
hrát důležitou roli v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Stávající rozdíly mezi cíli 
zdravotnických politik a cíli vnitřního trhu 
v oblasti služeb vyžadují, aby v případě 
rozporu byly vždy jako hlavní důvody 
veřejného zájmu upřednostňovány cíle 
zdravotnických politik (např. veřejné 
zdraví, cíle sociální politiky, zachování 
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finanční rovnováhy systému sociálního 
zabezpečení atd.).

Odůvodnění

Tím se mj. zajistí, aby se upřednostňovaly cíle zdravotnických politik a mohlo být dosaženo 
cíle stanoveného Komisí, kterým je zlepšení zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Svou bílou knihou ze dne 23. října 
2007 s názvem „Společně pro zdraví: 
strategický přístup pro EU na období 
2008–2013“1 Komise stanovila první 
strategii v oblasti zdravotnictví na úrovni 
ES pro činnost Společenství v otázkách 
zdravotní péče.
1 KOM(2007)0630.

Odůvodnění

Toto sdělení vychází ze závazku členských států a Společenství, že budou ctít společné 
hodnoty a zásady zdravotnických politik. Parlament ve svém usnesení zdůraznil, že zdraví je 
jednou ze zásadních sociálních a politických otázek, na nichž závisí budoucnost Evropské 
unie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Služby zdravotní péče a sociální 
služby obecného zájmu mají zásadní 
úlohu v evropském sociálním modelu, 
přesto nejsou v některých členských 
státech dostatečně financovány. Komise a 
členské státy by měly tuto zásadní úlohu 
uznat při uplatňování práva vnitřního 
trhu a soutěžního práva.
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Odůvodnění

Znovu poukazuje na obecná východiska debaty o systému zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Služby zdravotní péče a sociální 
služby obecného zájmu mají zásadní 
úlohu v evropském sociálním modelu, 
přesto nejsou v některých členských 
státech dostatečně financovány. Členské 
státy a Komise by měly při tvorbě právních 
předpisů zásadní úlohu těchto služeb více 
zohledňovat.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Liberalizace zdravotních služeb by 
mohla vést k prohloubení rozdílů 
v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, a 
proto není cílem této směrnice.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Vysoce kvalitní zdravotní péče na 
úrovni jednotlivých správních celků  
vytvořená pokud možno ve spolupráci s 
uživateli a pacienty by mohla mít zásadní 
úlohu v boji proti chudobě a sociálnímu 
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vyloučení.

Odůvodnění

Toto je jedním z ústředních prvků usnesení, který je uveden v bodu odůvodnění 1.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4e) Nerovnosti ve výsledcích zdravotní 
péče jsou jak mezi členskými státy, tak v 
rámci těchto států stále značné. Členské 
státy by měly tyto nerovnosti řešit, 
zejména zajištěním skutečného přístupu 
ke zdravotní péči pro všechny. 

Odůvodnění

Základním prvkem všech politik v oblasti zdravotní péče by mělo být zajištění její dostupnosti 
pro všechny.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Jak opakovaně potvrdil Soudní dvůr, 
který uznal jejich zvláštní povahu, všechny 
typy lékařské péče spadají do oblasti 
působnosti Smlouvy.

(5) Jak opakovaně potvrdil Soudní dvůr, 
který uznal jejich zvláštní povahu, 
zdravotnické služby poskytované za úplatu 
spadají do oblasti působnosti ustanovení 
Smlouvy o ES, která se týkají svobody 
poskytování služeb.

Odůvodnění

 Vzhledem ke skutečnosti, že směrnice konkrétně upravuje volný pohyb služeb, je důležité 
uvést odkaz na příslušná ustanovení Smlouvy o ES. Tento pozměňovací návrh, v souladu s 
ustálenou judikaturou ESD, rovněž upřesňuje, že zdravotnické služby spadají do oblasti 
působnosti těchto ustanovení Smlouvy o ES, pokud jsou poskytovány za úplatu (viz např. C-
372/04, Watts, odstavec 86). 
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Pozměňovací návrh 10

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 stanovení 
pravidel přístupu k bezpečné a vysoce 
kvalitní zdravotní péči v jiném členském 
státě a vytvoření mechanismů spolupráce 
v oblasti zdravotní péče mezi členskými 
státy, a to při důsledném dodržování 
vnitrostátní pravomoci týkající se 
organizace a poskytování zdravotní péče v 
souladu se zásadami všeobecného 
přístupu, solidarity, rovné finanční a 
územní dostupnosti a demokratické 
kontroly. Plně uznává odpovědnost 
členských států za poskytování zdravotní 
péče v souladu se Smlouvou, včetně 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.

Pozměňovací návrh 11

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 stanovení 
obecného rámce pro poskytování bezpečné, 
vysoce kvalitní a účinné přeshraniční 
zdravotní péče ve Společenství a zajištění 
mobility pacientů, lepší rovnováhy mezi 
individuálními právy pacientů, jež se 
týkají mobility a zachování vnitrostátních 
regulačních schopností ve prospěch všech,
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 
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organizaci zdravotnictví a poskytování 
zdravotní a lékařské péče a dávek 
sociálního zabezpečení zejména v případě 
nemoci.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Při definování zdravotní péče by měly 
Komise a členské státy zvážit uznání 
pozitivních účinků lázeňských procedur 
při rekonvalescenci a zdravotní prevenci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem 2. Lázeňské procedury mohou mít 
významnou úlohu v předcházení zdravotním problémům, ale také při jejich řešení. Členské 
státy, Komise a zdravotní pojišťovny by měly prozkoumat přínosy tohoto druhu péče.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Členské státy by měly při provádění 
této směrnice zohledňovat usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 29. května 
1997 o statusu nekonvenční medicíny1.
1Úř. věst. C 182, 16.6.1997, s. 67.

Odůvodnění

Vzhledem k počtu osob, které v členských státech tento druh léčivých přípravků a léčebných 
postupů využívají, vyzývá Parlament ve svém usnesení Komisi, aby zahájila postup pro uznání 
nekonvenční medicíny.

Pozměňovací návrh 14
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Aby se zajistilo, že nebudou 
vytvářeny nové překážky pro volný pohyb 
zdravotnických pracovníků a byla 
zaručena bezpečnost pacientů, musí být 
zavedeny jednotné normy bezpečnosti 
zdravotnických pracovníků při práci, 
zejména v zájmu prevence rizika nákazy v 
důsledku nehod na pracovišti, jako jsou 
např. poranění o jehlu, kdy může dojít k 
potenciálně smrtelné nákaze, včetně 
hepatitidy typu B, hepatitidy typu C, viru 
HIV, jak uvádí Evropský parlament ve 
svém usnesení ze dne 6. července 2006 
obsahujícím doporučení Komisi o 
ochraně zdravotnických pracovníků 
Evropské unie před krví přenosnými 
nákazami způsobenými poraněním o 
jehlu1.
1 Úř. věst. C 303 E, 13.12.2006, s. 754.

Odůvodnění

Různé úrovně bezpečnosti zdravotnických pracovníků při práci mohou představovat 
významnou překážku pro volný pohyb těchto pracovníků. Řešena musí být zejména ochrana 
zdravotnických pracovníků před poraněním o jehlu, neboť v oblasti zajištění bezpečnosti při 
práci existují v jednotlivých členských státech v této záležitosti značné a závažné rozdíly.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Členské státy by měly zejména 
zajistit vysokou úroveň ochrany pacientů, 
zdravotnických pracovníků a dalších osob, 
které odůvodněně vstupují do 
zdravotnických zařízení, před infekcemi 
spojenými se zdravotní péčí, neboť tyto 
infekce představují významnou hrozbu 
pro veřejné zdraví, zejména pokud jde o 
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přeshraniční zdravotní péči. Měla by být 
přijata všechna náležitá preventivní 
opatření, včetně hygienických norem a 
postupů diagnostického screeningu, s 
cílem vyhnout se nebezpečí infekcí 
spojených se zdravotní péčí nebo toto 
nebezpečí snížit na co nejnižší úroveň.

Odůvodnění

V roce 2008 má Evropská komise předložit sdělení o bezpečnosti pacientů a infekcích 
spojených se zdravotní péčí. V blízké budoucnosti společné písemné vyjádření k této otázce 
přislíbila také Rada. Evropský parlament by proto měl zajistit zařazení této záležitosti do 
připravované právní úpravy, neboť infekce spojené se zdravotní péčí se vyskytují bez ohledu 
na zeměpisné hranice, a v legislativním textu upravujícím přeshraniční aspekty zdravotní péče 
by tedy měly být uvedeny.

Pozměňovací návrh 16

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 

 (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 léčbu nebo léčbu, jež je 
stejně účinná, 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 
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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.

náhradu nákladů na léčbu podle sazeb 
platných v členském státě, v němž byla 
léčba provedena, pokud je to výhodnější. 
To může nastat zejména v případě léčby, 
která je poskytována v rámci evropských 
referenčních sítí uvedených v článku 15 
této směrnice.

Odůvodnění

Judikatura ESD neobsahuje odkaz na „podobnou zdravotní péči“. V zájmu právní jistoty a v 
souladu s pravidly pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení by měl být výraz 
„podobná“ nahrazen výrazem „jež je pro pacienta stejně účinná“. To je v souladu s 
výkladem pojmu „léčba“ v článku 22 nařízení č. 1408/71 (nově článek 20 nařízení č. 
883/2004), který zveřejnil ESD (viz např. C-372/04, Watts, odstavec 61).

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) V této směrnici se uznává, že nárok 
na léčbu není vždy členskými státy určen 
na vnitrostátní úrovni a že ne všechny 
členské státy mají stanoven seznam 
služeb, které poskytují, či nikoliv. Členské 
státy musí mít i nadále právo organizovat 
své systémy zdravotní péče a systémy 
sociálního zabezpečení tak, aby 
dostupnost léčby a nárok na léčbu mohly 
být určovány na regionální nebo místní 
úrovni.

Odůvodnění

Mnoho systémů zdravotní péče nemá na vnitrostátní úrovni kritéria způsobilosti pro určování 
přístupu ke konkrétní léčbě nebo definovaný „balíček péče“, ke které jsou automaticky 
oprávněny všechny osoby, jichž se týká. Ve směrnici by mělo být plně uznáno, že některé 
členské státy v oblasti plánování a financování svého systému zdravotní péče spoléhají na 
rozhodování na nižší než vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 18
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit definici Společenství pro 
nemocniční péči. Nemocniční péčí se 
obecně rozumí péče vyžadující ubytování 
pacienta přes noc. Možná by však bylo 
vhodné zahrnout do režimu nemocniční 
péče i některé jiné druhy zdravotní péče, 
pokud uvedená zdravotní péče vyžaduje 
využití vysoce specializované a nákladné 
lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení (např. 
technologicky vyspělých scannerů pro 
diagnostiku), nebo zahrnuje léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci (např. léčba 
závažných infekčních chorob). Komise 
postupem projednávání ve výborech
konkrétně určí a bude pravidelně 
aktualizovat seznam takových typů léčby.

 (30) Neexistuje žádná definice toho, co 
tvoří nemocniční péči, platná ve všech 
různých zdravotnických systémech 
Společenství, a různé výklady by proto 
mohly představovat překážku svobodě 
pacientů využívat zdravotní péči. Za 
účelem odstranění uvedené překážky je 
nezbytné stanovit definici Společenství pro 
nemocniční péči. Nemocniční péčí se 
obecně rozumí péče vyžadující ubytování 
pacienta přes noc. Možná by však bylo 
vhodné zahrnout do režimu nemocniční 
péče i některé jiné druhy zdravotní péče, 
pokud uvedená zdravotní péče vyžaduje 
využití vysoce specializované a nákladné 
lékařské infrastruktury nebo 
zdravotnického vybavení (např. 
technologicky vyspělých scannerů pro 
diagnostiku), nebo zahrnuje léčbu, která 
představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci (např. léčba 
závažných infekčních chorob), a kterou je 
nutné plánovat, aby bylo zachováno 
vyvážené zeměpisné pokrytí 
zdravotnických služeb, aby byly 
regulovány náklady a předcházelo se 
jakémukoli významnějšímu plýtvání 
finančními, technickými a lidskými zdroji.
Příslušné orgány členského státu, v němž 
je pacient pojištěn, konkrétně určí a budou
pravidelně aktualizovat seznam takových 
typů léčby.

Odůvodnění

V souladu s judikaturou ESD odráží tento pozměňovací návrh myšlenku, že nemocniční péče 
je nerozlučně spjata s plánováním, díky němuž je zabezpečen dostatečný a trvalý přístup k 
vyváženému rozsahu vysoce kvalitní nemocniční léčby, a to při regulaci nákladů a při 
zajištění udržitelnosti systému sociálního zabezpečení. Pokud má náklady na péči hradit 
členský stát, v němž je pacient pojištěn, měl by seznam úkonů nemocniční péče sestavovat 
právě tento stát.



AD\767465CS.doc 15/60 PE 413.995v02-00

CS

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Text proposed par la Commission Pozměňovací návrh

(31) Známé skutečnosti ukazují, že použití 
zásad volného pohybu na využívání 
zdravotní péče v jiném členském státě 
v rámci krytí zaručeného zákonným 
systémem zdravotního pojištění členského 
státu, v němž je pacient pojištěn, nenaruší 
zdravotnické systémy členských států ani 
finanční udržitelnost jejich systémů 
sociálního zabezpečení. Soudní dvůr však
uznal, že nelze vyloučit, že možné riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na 
nemocniční péči využitou v jiném 
členském státě, pokud jsou splněny tyto 
podmínky: pokud by byla léčba 
poskytnuta na jeho území, byla by 
uhrazena v rámci jeho systému sociálního 
zabezpečení, a odliv pacientů v důsledku 
provádění této směrnice vážně narušuje 
nebo by mohl narušit finanční rovnováhu 
systému sociálního zabezpečení a/nebo 
tento odliv pacientů vážně narušuje nebo 
by mohl narušit plánování a racionalizaci 
v nemocničním odvětví prováděné za 
účelem zamezení nadbytečné kapacitě 
nemocnic, nerovnováze v poskytování 
nemocniční péče a logistickým a 

(31) Soudní dvůr uznal, že existující riziko 
vážného narušení finanční rovnováhy 
systémů sociálního zabezpečení nebo cíl
zachovat vyvážené lékařské a nemocniční 
služby přístupné pro všechny mohou 
představovat naléhavé důvody 
převažujícího obecného zájmu 
ospravedlňující potřebu překážky zásadě 
volného pohybu služeb. Soudní dvůr také 
rozhodl, že počet nemocnic, jejich 
zeměpisné rozložení, způsob jejich 
organizace, vybavení a dokonce povaha 
zdravotnických služeb, které jsou schopny 
poskytovat, to vše jsou otázky, pro které 
musí být možné plánování. Tato směrnice 
by měla stanovit systém předchozího 
povolení pro převzetí nákladů na zdravotní 
péči využitou v jiném členském státě.
Předchozí povolení je nezbytné pro 
veškerou nemocniční a specializovanou 
péči, neboť poskytuje záruku pro 
pacienty, že budou léčeni a že léčba bude 
hrazena jejich systémem sociálního 
zabezpečení.
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finančním ztrátám, zachování vyvážených 
lékařských a nemocničních služeb 
přístupných pro všechny nebo zajištění 
kapacity pro léčbu nebo způsobilosti 
lékařských odborníků na území daného 
členského státu. Jelikož přesné posouzení 
dopadu očekávaného odlivu pacientů 
vyžaduje komplexní odhady a výpočty, 
směrnice umožňuje zavést systém 
předchozího povolení, pokud existují 
dostatečné důvody k předpokladu, že 
systém sociálního zabezpečení by mohl být 
narušen. To by se mělo vztahovat i na 
případy již existujících systémů 
předchozího povolení, které jsou 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v článku 8. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pokud se členský stát rozhodl zavést 
systém předchozího povolení pro převzetí 
nákladů na nemocniční nebo 
specializovanou zdravotní péči 
poskytnutou v jiných členských státech 
podle ustanovení této směrnice, náklady na 
tuto péči poskytnutou v jiném členském 
státě by měly být v každém případě rovněž 
hrazeny členským státem, v němž je 
pacient pojištěn, do takové výše, která by 
byla uhrazena v případě, že by byla stejná 
nebo podobná zdravotní péče poskytnuta 
v členském státě, v němž je pacient 
pojištěn, nesmí však překročit skutečné 
náklady na využitou zdravotní péči. Pokud 
jsou však splněny podmínky stanovené 
v čl. 22 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71, 
mělo by být povolení uděleno a měly by 
být poskytnuty dávky v souladu 
s uvedeným nařízením. To se použije 
zejména v případech, kdy je povolení 
uděleno na základě administrativního nebo 

(32) Pokud se členský stát rozhodl zavést 
systém předchozího povolení pro převzetí 
nákladů na nemocniční nebo 
specializovanou zdravotní péči 
poskytnutou v jiných členských státech 
podle ustanovení této směrnice, náklady na 
tuto péči poskytnutou v jiném členském 
státě by měly být v každém případě rovněž 
hrazeny členským státem, v němž je 
pacient pojištěn, do takové výše, která by 
byla uhrazena v případě, že by byla stejná 
léčba nebo léčba, jež je pro pacienta stejně 
účinná, poskytnuta v členském státě, 
v němž je pacient pojištěn, nesmí však 
překročit skutečné náklady na využitou 
zdravotní péči. Pokud jsou však splněny 
podmínky stanovené v čl. 22 odst. 2 
nařízení (EHS) č. 1408/71, mělo by být 
povolení uděleno a měly by být poskytnuty 
dávky v souladu s uvedeným nařízením. To 
se použije zejména v případech, kdy je 
povolení uděleno na základě 
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soudního přezkumu žádosti a kdy dotčená 
osoba podstoupila léčbu v jiném členském 
státě. V uvedeném případě se nepoužijí 
články 6, 7, 8 a 9 této směrnice To je 
v souladu s judikaturou Soudního dvora, 
který upřesnil, že pacienti, kterým bylo 
odepřeno povolení, přičemž toto odepření 
povolení bylo poté uznáno jako 
bezdůvodné, mají nárok na získání náhrady 
nákladů na léčbu, kterou podstoupili 
v jiném členském státě, v plné výši podle 
právních ustanovení členského státu, 
v němž byla léčba poskytnuta.

administrativního nebo soudního přezkumu 
žádosti a kdy dotčená osoba podstoupila 
léčbu v jiném členském státě. V uvedeném 
případě se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice To je v souladu s judikaturou 
Soudního dvora, který upřesnil, že pacienti, 
kterým bylo odepřeno povolení, přičemž 
toto odepření povolení bylo poté uznáno 
jako bezdůvodné, mají nárok na získání 
náhrady nákladů na léčbu, kterou 
podstoupili v jiném členském státě, v plné 
výši podle právních ustanovení členského 
státu, v němž byla léčba poskytnuta.

Odůvodnění

Judikatura ESD neobsahuje odkaz na „podobnou zdravotní péči“. V zájmu právní jistoty a 
souladu s pravidly pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení by měl být výraz 
„podobná“ nahrazen výrazem „jež je pro pacienta stejně účinná“. To je v souladu s 
výkladem pojmu „léčba“ v článku 22 nařízení  1408/71 (nově článek 20 nařízení  883/2004), 
který zveřejnil ESD (viz např. C-372/04, Watts, odstavec 61).

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Odmítnutí udělit předchozí povolení 
nelze odůvodnit pouhou existencí 
čekacích listin, které umožňují plánování 
a řízení poskytování nemocniční péče na 
základě předem stanovených obecných 
klinických priorit, aniž by bylo v každém 
jednotlivém případě provedeno objektivní 
lékařské posouzení zdravotního stavu 
pacienta, dosavadního a 
pravděpodobného dalšího průběhu jeho 
choroby, míry bolesti, kterou pacient trpí, 
a/nebo povahy zdravotního postižení v 
okamžiku podání nebo opětovného podání 
žádosti o povolení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje podmínky, za nichž lze odmítnout udělení předchozího 
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povolení (viz C-372/04, věc Watts).

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Příslušné informace o všech zásadních 
aspektech přeshraniční zdravotní péče jsou 
nezbytné k tomu, aby pacienti mohli 
uplatňovat svá práva v přeshraniční 
zdravotní péči v praxi. V případě 
přeshraniční zdravotní péče je 
nejúčinnějším mechanismem pro 
poskytování těchto informací zřízení 
centrálních kontaktních míst v každém 
členském státě, na něž se pacienti mohou 
obrátit a kde jim budou poskytnuty 
informace o přeshraniční zdravotní péči i 
vzhledem k podmínkám zdravotnického 
systému v uvedeném členském státě. 
Jelikož otázky týkající se aspektů 
přeshraniční zdravotní péče budou 
vyžadovat i spolupráci orgánů v různých 
členských státech, měla by tato centrální 
kontaktní místa rovněž tvořit síť, jejímž 
prostřednictvím by tyto otázky mohly být 
co nejúčinněji vyřešeny. Tato kontaktní 
místa by měla vzájemně spolupracovat a 
umožnit pacientům rozhodovat se v 
otázkách přeshraniční zdravotní péče na 
základě náležitých informací. Měla by 
rovněž poskytovat informace o dostupných 
možnostech v případě problémů 
s přeshraniční zdravotní péčí, zejména 
o mimosoudním urovnávání přeshraničních 
sporů.

(34) Příslušné informace o všech zásadních 
aspektech přeshraniční zdravotní péče jsou 
nezbytné k tomu, aby pacienti mohli 
uplatňovat svá práva v přeshraniční 
zdravotní péči v praxi. V případě
přeshraniční zdravotní péče je 
nejúčinnějším mechanismem pro 
poskytování těchto informací zřízení 
centrálních kontaktních míst v každém 
členském státě, na něž se pacienti mohou 
obrátit a kde jim budou poskytnuty 
informace o přeshraniční zdravotní péči i 
vzhledem k podmínkám zdravotnického 
systému v uvedeném členském státě.
Jelikož otázky týkající se aspektů 
přeshraniční zdravotní péče budou 
vyžadovat i spolupráci orgánů v různých 
členských státech, měla by tato centrální 
kontaktní místa rovněž tvořit síť, jejímž 
prostřednictvím by tyto otázky mohly být 
co nejúčinněji vyřešeny. Tato kontaktní 
místa by měla vzájemně spolupracovat a 
umožnit pacientům rozhodovat se v 
otázkách přeshraniční zdravotní péče na 
základě náležitých informací. Měla by 
rovněž poskytovat informace o dostupných 
možnostech v případě problémů 
s přeshraniční zdravotní péčí, zejména 
o mimosoudním urovnávání přeshraničních 
sporů. Při zavádění opatření pro 
poskytování informací o přeshraniční 
zdravotní péči by měly členské státy zvážit 
potřebu poskytovat tyto údaje v přístupné 
formě a zohlednit možné zdroje dodatečné 
pomoci pro znevýhodněné pacienty, 
zdravotně postižené občany a občany s 
komplexními potřebami.
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Odůvodnění
Je zásadní, aby byly informace o přeshraniční zdravotní péči k dispozici v přístupné formě. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: seznam 
typů léčby, které nevyžadují ubytování 
přes noc a které by byly zahrnuty do 
stejného režimu jako nemocniční péče, 
doprovodná opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných 
v jiném členském státě na základě této 
směrnice, seznam konkrétních kritérií 
a podmínek, které musí splňovat evropské 
referenční sítě, a postup pro zřízení 
evropských referenčních sítí. Jelikož jde o 
opatření obecného významu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice nebo doplnění této 
směrnice o nové jiné než podstatné prvky, 
uvedená opatření by měla být přijata 
podle regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(45) Konkrétně by příslušné orgány 
členských států měly být zmocněny
k přijetí těchto opatření: seznam typů 
léčby, které nevyžadují ubytování přes noc 
a které by byly zahrnuty do stejného 
režimu jako nemocniční péče, 
doprovodných opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných 
v jiném členském státě na základě této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: seznam 
typů léčby, které nevyžadují ubytování 
přes noc a které by byly zahrnuty do 
stejného režimu jako nemocniční péče,
doprovodná opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných 

(45) Konkrétně by Komise měla být 
zmocněna k přijetí těchto opatření: seznam 
typů léčby, které nevyžadují ubytování 
přes noc a které by byly zahrnuty do 
stejného režimu jako nemocniční péče;
seznam služeb poskytovaných v rámci 
služeb telemedicíny, laboratorních služeb, 
diagnostiky a vydávání předpisů na dálku; 
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v jiném členském státě na základě této 
směrnice, seznam konkrétních kritérií 
a podmínek, které musí splňovat evropské 
referenční sítě, a postup pro zřízení 
evropských referenčních sítí. Jelikož jde o 
opatření obecného významu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice nebo doplnění této 
směrnice o nové jiné než podstatné prvky, 
uvedená opatření by měla být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného článkem 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

doprovodná opatření k vyloučení 
zvláštních kategorií léčivých přípravků 
nebo látek z uznávání předpisů vydaných 
v jiném členském státě na základě této 
směrnice, seznam konkrétních kritérií 
a podmínek, které musí splňovat evropské 
referenční sítě, a postup pro zřízení 
evropských referenčních sítí. Jelikož jde o 
opatření obecného významu, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice nebo doplnění této 
směrnice o nové jiné než podstatné prvky, 
uvedená opatření by měla být přijata podle 
regulativního postupu s kontrolou 
stanoveného článkem 5a rozhodnutí Rady
1999/468/ES.

Odůvodnění

Je rovněž důležité ujasnit, které služby jsou pokládány za služby telemedicíny, laboratorní 
služby a diagnostiku a vydávání předpisů na dálku. Tímto způsobem se dosáhne toho, že 
směrnice bude jednoznačnější a komplexnější, a proto také účinnější.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Tím, že tato směrnice posílí svobodu 
pohybu pacientů v rámci Evropské unie, 
zřejmě povede k hospodářské soutěži mezi 
poskytovateli zdravotní péče. Je 
pravděpodobné, že tato hospodářská 
soutěž přispěje ke zvýšení kvality zdravotní 
péče pro všechny a ke vzniku center 
excelence.

Odůvodnění

Výše uvedené jako jeden z cílů směrnice by bylo pro systémy zdravotní péče v jednotlivých 
členských státech přínosem, nicméně je nutné pečlivě sledovat, jakých výsledků je prováděním 
směrnice dosaženo.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46b)  Každý by měl mít přístup 
k evropskému referenčnímu centru 
(ECR). 

Odůvodnění

Diskuse o evropských referenčních centrech je stále otevřená. Je důležité upozornit, že tato 
diskuse musí dospět k nějakému závěru a že cílem uvedených center je rovný přístup pro 
všechny. Náhrada nákladů by proto měla být součástí nařízení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh 27

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 společná 
pravidla pro zajištění mobility pacientů a 
přístupu k bezpečné, vysoce kvalitní,
udržitelné a účinné přeshraniční zdravotní 
péči, 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 v souladu 
se zásadami všeobecného přístupu, 
solidarity, přístupu ke kvalitní péči, 
rovného zacházení, finanční dostupnosti, 
územní dostupnosti a demokratické 
kontroly.

Odůvodnění

Aby nemuseli občané za zdravotní péčí cestovat do jiného členského státu, je rovněž důležitá 
účinnost systému.

Pozměňovací návrh 28
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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 bez ohledu na to, jak je 
organizována, poskytována a financována, 
nebo zda je veřejná či soukromá. Tato 
směrnice se použije na zákonné, 
soukromé a kombinované systémy 
zdravotního pojištění. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, zejména článek 22 nařízení 
Rady (ES) č. 1408/71 ze dne 14. června 
1971 o uplatňování systémů sociálního 
zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby 
samostatně výdělečně činné a jejich 
rodinné příslušníky pohybující se v rámci 
Společenství a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze 
dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení;

f) nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení, zejména články 19, 20, 22 a 
25 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 
14. června 1971 o uplatňování systémů 
sociálního zabezpečení na zaměstnané 
osoby, osoby samostatně výdělečně činné a 
jejich rodinné příslušníky pohybující se v 
rámci Společenství a články 17, 18, 19, 20, 
27 a 28 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 
2004 o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení;

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) Směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 
18. června 1992 o koordinaci právních 
a správních předpisů týkajících se 
přímého pojištění jiného než životního 
a o změně směrnic 73/239/EHS 
a 88/357/EHS (třetí směrnice 
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o neživotním pojištění)1;
1Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jsou splněny podmínky, za nichž 
musí být uděleno povolení k odcestování 
do jiného členského státu za účelem 
vhodného léčení podle článku 22 nařízení 
(ES) č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této směrnice. 
Naopak pokud pojištěná osoba vyhledává 
zdravotní péči v jiném členském státě za 
jiných podmínek, použijí se články 6, 7, 8 
a 9 této směrnice a nepoužije se článek 22 
nařízení (ES) č. 1408/71. Pokud jsou 
splněny podmínky pro udělení povolení 
stanovené v čl. 22 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1408/71, povolení je uděleno a dávky 
jsou poskytnuty na základě uvedeného 
nařízení. V uvedeném případě se nepoužijí 
články 6, 7, 8 a 9 této směrnice

2.  Do dne, kdy se začne uplatňovat  
nařízení (ES) č. 883/2004, platí, že pokud
jsou splněny podmínky, za nichž musí být 
uděleno povolení k odcestování do jiného 
členského státu za účelem vhodného léčení 
podle článku 22 nařízení (EHS) 
č. 1408/71, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se 
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této směrnice. 
Naopak pokud pojištěná osoba vyhledává 
zdravotní péči v jiném členském státě za 
jiných podmínek, použijí se články 6, 7, 8 a 
9 této směrnice a nepoužije se článek 22 
nařízení (EHS) č. 1408/71. Pokud jsou 
však splněny podmínky pro udělení 
povolení stanovené v čl. 22 odst. 2 nařízení 
(EHS) č. 1408/71, povolení je uděleno a 
dávky jsou poskytnuty na základě 
uvedeného nařízení. V uvedeném případě 
se nepoužijí články 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ode dne, kdy se začne uplatňovat 
nařízení (ES) č. 883/2004, platí, že pokud 
jsou splněny podmínky, za nichž musí být 
uděleno povolení k odcestování do jiného 
členského státu za účelem vhodného 
léčení podle článku 20 nařízení (ES) 
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č. 883/2004, použijí se ustanovení 
uvedeného nařízení a nepoužijí se
ustanovení článků 6, 7, 8 a 9 této 
směrnice. Naopak pokud pojištěná osoba 
vyhledává zdravotní péči v jiném členském 
státě za jiných podmínek, použijí se články 
6, 7, 8 a 9 této směrnice a nepoužije se 
článek 20 nařízení (ES) č. 883/2004. 
Pokud jsou však splněny podmínky pro 
udělení povolení stanovené v čl. 20 odst. 2 
nařízení Rady (ES) č. 883/2004, je 
povolení vždy uděleno a dávky jsou 
poskytnuty podle uvedeného nařízení. V 
takovém případě se nepoužijí články 6, 7, 
8 a 9 této směrnice.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná zdravotnickým 
pracovníkem při výkonu jeho povolání 
nebo pod jeho dohledem a bez ohledu na 
to, jakým způsobem je na vnitrostátní 
úrovni organizována, poskytována 
a financována, nebo zda je veřejná či 
soukromá;

a) „zdravotní péčí“ se rozumí zdravotnická 
služba poskytovaná pacientům za účelem 
posouzení, udržení nebo zlepšení jejich 
zdravotního stavu. Pro účely článků 6, 7, 
8, 9, 10 a 11 této směrnice se zdravotní 
péčí rozumí léčba, která je zahrnuta mezi 
dávky zdravotní péče poskytované na 
základě právních předpisů členského 
státu, v němž je pacient pojištěn;

Pozměňovací návrh 34

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 

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

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „využitím zdravotní péče v jiném 
členském státě“ se rozumí poskytnutí
zdravotní péče v jiném členském státě, než 
je stát, v němž je pacient pojištěnou 
osobou.

c) „využitím zdravotní péče v jiném 
členském státě“ se rozumí využití zdravotní 
péče v jiném členském státě, než je stát, 
v němž je pacient pojištěnou osobou.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 4 – písm. g – podbod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) pojištěná osoba ve smyslu pojistných 
podmínek systémů soukromého 
zdravotního pojištění;

Pozměňovací návrh 37

Proposition de directive
Čl. 4 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) pokud v důsledku použití nařízení 
(EHS) 1408/71, resp. nařízení (ES) 
883/04, zodpovídá zdravotní pojišťovna 
členského státu, v němž má pacient 
bydliště, za poskytnutí dávek stanovených 
právními předpisy tohoto státu, pak je pro 
účely této směrnice tento členský stát 
považován za členský stát, v němž je 
pacient pojištěn;
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Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 4 – bod l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(l) „újmou“ se rozumí nepříznivé následky
nebo poškození způsobené poskytováním 
zdravotní péče.

(l) „nežádoucí příhodou“ se rozumí 
neúmyslné poškození nebo komplikace, 
které by v důsledku léčeného stavu nebo 
poskytování požadované zdravotní péče
běžně nevznikly.

Odůvodnění

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”. 

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. 
S ohledem na tuto skutečnost, na zásady 
všeobecnosti, přístupu ke kvalitní péči, 
spravedlnosti a solidarity stanoví tyto státy 
jasné normy kvality a bezpečnosti pro 
zdravotní péči poskytovanou na jejich 
území a zajistí:

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. 
S ohledem na tuto skutečnost, na zásady 
všeobecnosti, přístupu ke kvalitní péči, 
spravedlnosti a solidarity stanoví tyto státy 
jasné normy kvality a bezpečnosti pro 
zdravotní péči poskytovanou na jejich 
území a zasadí se o to:

Odůvodnění

 Požadavek, aby členské státy „zajistily“ konkrétní body, je v rozporu s jejich odpovědností za 
stanovení vlastních norem kvality a bezpečnosti. S ohledem na článek 152 Smlouvy, který 
stanoví, že členské státy zodpovídají za organizaci, financování a poskytování zdravotní péče 
svým občanům, se jeví jako vhodnější uvést, že členské státy by měly „přihlédnout“ spíše než 
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„zajišťovat“.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. 
S ohledem na tuto skutečnost, na zásady
všeobecnosti, přístupu ke kvalitní péči, 
spravedlnosti a solidarity stanoví tyto státy 
jasné normy kvality a bezpečnosti pro 
zdravotní péči poskytovanou na jejich 
území a zajistí:

1. Členské státy, v nichž je léčba 
poskytována, jsou odpovědné za organizaci 
zdravotnictví a poskytování zdravotní péče. 
V souladu se zásadami obecného zájmu, 
všeobecnosti, přístupu ke kvalitní péči, 
spravedlnosti a solidarity a z nich 
vyplývajících úkolů veřejných služeb, 
jimiž byli poskytovatelé zdravotní péče 
pověřeni, stanoví tyto státy jasné normy 
kvality a bezpečnosti pro zdravotní péči 
poskytovanou na jejich území a zajistí:

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že zdravotnické služby jsou služby obecného zájmu a nemohou být kladeny 
na stejnou úroveň s běžnými službami, na něž se vztahují obecná ustanovení upravující vnitřní 
trh v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES ze dne 12. prosince 
2006 o službách na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) aby tyto normy kvality a bezpečnosti 
byly k dispozici občanům, a to ve 
srozumitelné a přístupné podobě;
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 5 -odst. 1 - písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby se pravidelně sledovalo, zda 
poskytovatelé zdravotní péče používají tyto 
normy v praxi, a aby byla přijata opravná 
opatření, pokud příslušné normy nesplňují, 
s přihlédnutím k pokroku v lékařské vědě 
a zdravotnických technologiích;

b) aby se pravidelně sledovalo a hodnotilo, 
zda poskytovatelé zdravotní péče používají 
tyto normy v praxi, a aby byla přijata 
opravná opatření, pokud příslušné normy 
nesplňují, s přihlédnutím k pokroku v 
lékařské vědě a zdravotnických 
technologiích;

Odůvodnění

Vyhodnocení výsledků sledování je důležité, neboť ukáže, na čem jsou opravná opatření 
postavena. Dále mohou být výsledky hodnocení v budoucnu využity k vytvoření sítě 
akreditovaných a oficiálně uznaných poskytovatelů zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) aby se pravidelně sledovalo, zda 
poskytovatelé zdravotní péče používají tyto 
normy v praxi, a aby byla v případě 
potřeby přijata opravná opatření, pokud 
příslušné normy nesplňují, s přihlédnutím 
k pokroku v lékařské vědě a 
zdravotnických technologiích;

b) aby se pravidelně sledovalo, zda 
poskytovatelé zdravotní péče používají tyto 
normy v praxi a zda jsou zdravotničtí 
pracovníci k poskytování péče způsobilí, a 
aby byla v případě potřeby přijata opravná 
opatření, s cílem podporovat špičkovou 
kvalitu a zajišťovat plnění příslušných 
norem, a to s přihlédnutím k pokroku v 
lékařské vědě a zdravotnických 
technologiích;

Odůvodnění

Pro bezpečnost pacientů je zásadní, aby zdravotničtí pracovníci byli způsobilí poskytovat 
zdravotní péči.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aby poskytovatelé zdravotní péče 
poskytovali pacientům všechny příslušné 
informace, zejména o dostupnosti, cenách a 
výsledcích poskytované zdravotní péče, a 
informace o podrobnostech jejich 
pojistného krytí nebo jiných způsobů 
osobní či kolektivní ochrany profesní 
odpovědnosti, a tak jim umožnili 
informovaně se rozhodnout;

c) aby poskytovatelé zdravotní péče 
poskytovali pacientům všechny příslušné 
informace, zejména o kvalitě, dostupnosti, 
cenách a výsledcích poskytované zdravotní 
péče, a informace o podrobnostech jejich 
pojistného krytí nebo jiných způsobů 
osobní či kolektivní ochrany profesní 
odpovědnosti a o náhradě ostatních 
nákladů hrazených pacientem, jako jsou 
cestovní výlohy a náklady na ubytování 
rodičů, které doprovázejí své děti, a tak jim 
umožnili informovaně se rozhodnout;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby byli pacienti informováni o pravidlech pro úhradu 
výdajů, která se na ně vztahují.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aby poskytovatelé zdravotní péče 
poskytovali pacientům všechny příslušné 
informace, zejména o dostupnosti, cenách a 
výsledcích poskytované zdravotní péče, a 
informace o podrobnostech jejich 
pojistného krytí nebo jiných způsobů 
osobní či kolektivní ochrany profesní 
odpovědnosti, a tak jim umožnili 
informovaně se rozhodnout;

c) aby poskytovatelé zdravotní péče 
poskytovali pacientům všechny příslušné 
informace, zejména o dostupnosti, kvalitě, 
bezpečnosti, cenách a výsledcích 
poskytované zdravotní péče, a informace o 
podrobnostech jejich pojistného krytí nebo 
jiných způsobů osobní či kolektivní 
ochrany profesní odpovědnosti, a tak jim 
umožnili informovaně se rozhodnout;

Pozměňovací návrh 46



PE 413.995v02-00 30/60 AD\767465CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) aby pacienti měli k dispozici prostředky 
k podání stížnosti a aby jim byly zaručeny
opravné prostředky a náhrada v případě, že 
v důsledku zdravotní péče, která jim byla 
poskytnuta, utrpěli újmu.

d) aby pacienti, poskytovatelé zdravotní 
péče a veřejnost měli k dispozici 
prostředky k podání stížnosti a aby jim 
byly poskytnuty náležité a zaručené
opravné prostředky a náhrada v případě, že 
v důsledku přeshraniční zdravotní péče 
utrpěli újmu nebo se dozvěděli o vzniklé 
újmě. Ty jsou stanoveny v návaznosti na 
účinný zdravotní systém a profesní 
předpisy.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) aby pacienti z jiných členských států 
měli nárok na stejné zacházení jako 
příslušníci členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně ochrany před 
diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a v platných vnitrostátních 
právních předpisech členského státu, 
v němž je léčba poskytována.

g) aby pacienti z jiných členských států 
měli nárok na stejné zacházení jako 
příslušníci členského státu, v němž je léčba 
poskytována, včetně ochrany před 
diskriminací stanovenou v právu 
Společenství a v platných vnitrostátních 
právních předpisech členského státu, 
v němž je léčba poskytována. Z žádného 
ustanovení této směrnice však nevyplývá 
pro poskytovatele zdravotní péče 
povinnost přijmout pacienta z jiného 
členského státu k plánované léčbě nebo 
přijímat přednostně pacienty z jiných 
členských států na úkor jiných pacientů, 
kteří potřebují podobnou zdravotní péči, 
například v důsledku prodloužení čekací 
lhůty na léčbu.

Odůvodnění

V zájmu lepší srozumitelnosti a soudržnosti se jeví jako užitečné stanovit v samotném textu 
směrnice, v souladu s bodem odůvodnění 12, že poskytovatelé zdravotní péče nejsou povinni 
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přijmout k plánované léčbě pacienty z jiných členských států ani je upřednostňovat na úkor 
pacientů z členského státu, v němž je léčba poskytována.

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

gb) Členské státy zajistí práva pacientů a 
práva občanů související se zdravotní 
péčí, a to v souladu s Listinou základních 
práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vzhledem k tomu, že zajištění kvality a 
bezpečnosti má pro pacienta při 
poskytování přeshraniční péče velký 
význam, jsou do procesu navrhování 
norem a obecných zásad uvedených v 
odstavci 1 a 3 zahrnuty alespoň 
organizace pacientů (zejména organizace 
přeshraniční povahy).

Pozměňovací návrh 50

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 

1. S výhradou ustanovení této směrnice, 
zejména článků 7, 8 a 9, členský stát, 
v němž je pacient pojištěn, zajistí, aby 
pojištěným osobám, které záměrně cestují 
do jiného členského státu za účelem využití 
zdravotní péče (plánované léčby) nebo 
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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.

které vyhledávají zdravotní péči 
(plánovanou léčbu) 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. Příslušné orgány členského státu, 
v němž je pacient pojištěn (aniž by bylo 
dotčeno nařízení (EHS) č. 1408/71 a ode 
dne, kdy se začne uplatňovat nařízení 
(ES) č. 883/2004) poskytne náhradu 
nákladů, které by byly zaplaceny jeho 
zákonným systémem sociálního 
zabezpečení v případě, že by byla stejná
léčba nebo léčba, jež je stejně účinná, 
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

 Je žádoucí konkrétně stanovit, že se tento článek vztahuje na plánovanou péči, kvůli níž 
pacient cestuje do zahraničí.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Náklady na zdravotní péči poskytnutou 
v jiném členském státě hradí nebo platí
systém sociálního zabezpečení nebo 
příslušný orgán členského státu, v němž je 
pacient pojištěn (aniž by bylo dotčeno 
nařízení č. 1408/71 a ode dne, kdy se 
začne uplatňovat nařízení č. 883/2004) , 
na základě ustanovení této směrnice do 
takové výše, v níž by byly tyto náklady 
hrazeny v případě, že by byla stejná léčba 
nebo léčba, jež je stejně účinná poskytnuta 
v členském státě, v němž je pacient 
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pojištěn, která však nesmí překročit 
skutečné náklady na využitou zdravotní 
péči. Členské státy mohou rozhodnout, 
zda uhradí další související náklady, 
například náklady na ubytování a cestovní 
výlohy.

Odůvodnění

Objasnění, že náklady má uhradit nikoliv členský stát, nýbrž příslušný/é orgán(y) sociálního 
zabezpečení.

Pozměňovací návrh 52

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 
překážku volnému pohybu osob.

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 léčba nebo léčba, jež je stejně 
účinná, byla poskytnuta na jeho území, 
pokud nejsou diskriminační nebo 
nepředstavují překážku volnému pohybu 
osob. 

Odůvodnění

Judikatura ESD neobsahuje odkaz na „podobnou zdravotní péči“. V zájmu právní jistoty a 
souladu s pravidly pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení by měl být výraz 
„podobná“ nahrazen výrazem „jež je pro pacienta stejně účinná“. To je v souladu s 
výkladem pojmu „léčba“ v článku 22 nařízení č. 1408/71 (nově článek 20 nařízení č. 
883/2004), který zveřejnil ESD (viz např. C-372/04, Watts, odstavec 61).
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Pozměňovací návrh 53

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 
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 léčba nebo léčba, jež je 
stejně účinná, byla poskytnuta na 
území členského státu, v němž je pacient 
pojištěn.

Odůvodnění

Judikatura ESD neobsahuje odkaz na „podobnou zdravotní péči“. V zájmu právní jistoty a 
souladu s pravidly pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení by měl být výraz 
„podobná“ nahrazen výrazem „jež je pro pacienta stejně účinná“. To je v souladu s 
výkladem pojmu „léčba“ v článku 22 nařízení č. 1408/71 (nově článek 20 nařízení č. 
883/2004), který zveřejnil ESD (viz např. C-372/04, Watts, odstavec 61).

Pozměňovací návrh 54

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 

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 
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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.

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

Rovný přístup k péči v zahraničí může být narušen, má-li pacient tuto péči nejprve uhradit z 
vlastních prostředků a teprve poté usilovat o proplacení. Členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, a členský stát, v němž je léčba poskytována, mohou zavést systémy rychlého 
vzájemného proplácení nákladů (pokud ne pro všechny, pak alespoň pro ekonomicky 
znevýhodněné pacienty). Stanoví-li se, že náklady jsou proplaceny pojištěné osobě, je tato 
možnost vyloučena.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pacienti, kteří cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče, nebo pacienti, kteří vyhledávají 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, mají zaručen přístup ke své 
lékařské dokumentaci v souladu 
s vnitrostátními prováděcími opatřeními 
k ustanovením Společenství o ochraně 
osobních údajů, zejména směrnicím 
95/46/ES a 2002/58/ES.

5. Pacienti, kteří cestují do jiného 
členského státu za účelem využití zdravotní 
péče, nebo pacienti, kteří vyhledávají 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, mají zaručen přístup ke své 
lékařské dokumentaci v souladu 
s vnitrostátními prováděcími opatřeními 
k ustanovením Společenství o ochraně 
osobních údajů, zejména směrnicím 
95/46/ES a 2002/58/ES. Pokud je lékařská 
dokumentace vedena v elektronické 
podobě, pacientovi je zaručeno právo 
obdržet kopii této dokumentace nebo 
právo konzultovat dokumentaci na dálku. 

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pacienti, kteří cestují do jiného 
členského státu za účelem využití 
zdravotní péče, nebo pacienti, kteří 
vyhledávají zdravotní péči poskytovanou 
v jiném členském státě, mají zaručen 

5. Pacienti, kteří využívají zdravotní péči v 
jiném členském státě, než je členský stát, v 
němž jsou pojištěni, nebo pacienti, kteří 
vyhledávají zdravotní péči poskytovanou 
v jiném členském státě, mají zaručen 
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přístup ke své lékařské dokumentaci 
v souladu s vnitrostátními prováděcími 
opatřeními k ustanovením Společenství 
o ochraně osobních údajů, zejména 
směrnicím 95/46/ES a 2002/58/ES.

přístup ke své lékařské dokumentaci 
v souladu s vnitrostátními prováděcími 
opatřeními k ustanovením Společenství 
o ochraně osobních údajů, zejména 
směrnicím 95/46/ES a 2002/58/ES.

Odůvodnění
The Commission proposal on the reimbursement of health care costs might discriminate in 
practice against the principle of ‘equal access for all’ to cross-border health services and the 
principles of equity and equal treatment regardless of patients’ income and treatment costs. 
People with lower incomes would be unlikely to be able to take advantage of the 
Commission’s much-vaunted ‘internal market freedom’ in view of upfront payments to be 
made, the costs of travel and accommodation, and because language barriers and uncertainty 
over the legal situation in other EU countries would make the risks of seeking treatment in 
another Member States too daunting. And for insured persons from poorer Member States 
such as e.g. Romania or Bulgaria it is hardly likely that they can obtain treatment in richer 
Member States such as e.g.  Sweden or France on this basis, as their own health insurance 
scheme would pay only a small fraction of the costs of any such treatment. In order to 
strengthen patients' rights in cross-border health care, therefore, the already existing 
framework of the coordination of social protection schemes exclusively should be used.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
nevyžaduje pro úhradu nákladů na 
mimonemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě předchozí povolení, pokud 
by náklady na uvedenou péči v případě, že 
by byla poskytnuta na jeho území, byly 
uhrazeny jeho systémem sociálního 
zabezpečení.

Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
nevyžaduje pro úhradu nákladů na 
mimonemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě předchozí povolení, pokud 
by náklady na uvedenou péči v případě, že 
by byla poskytnuta na jeho území, byly 
uhrazeny jeho zákonným systémem 
sociálního zabezpečení.

Odůvodnění

Zásady převzetí nákladů na zdravotní péči platí v případech, kdy se jedná o náklady, které by, 
pokud by tato péče byla poskytnuta na území členského státu, v němž je pacient pojištěn, byly 
uhrazeny ze zákonného systému sociálního zabezpečení tohoto členského státu. To odpovídá 
pojmu, který je použit v článku 6 směrnice.

Pozměňovací návrh 58
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

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 jako taková členským 
státem, v němž je pacient pojištěn, a:

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zdravotní péče, která vyžaduje 
ubytování pacienta nejméně po dobu jedné 
noci.

a) to vyžaduje ubytování pacienta nejméně 
po dobu jedné noci; nebo 

Odůvodnění

Definice Komise neodpovídá skutečné povaze služeb poskytovaných v členských státech. 
Nebere například v úvahu ambulantní chirurgii. 
Aby definice nemocniční péče odpovídala skutečné povaze služeb poskytovaných v praxi, měla 
by odkazovat na definici, která platí v členském státě, v němž je pacient pojištěn.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, 
or

b) to vyžaduje vysoce specializovanou a 
nákladnou lékařskou infrastrukturu nebo 
zdravotnické vybavení, nebo or 

– zdravotní péče zahrnující léčbu, která c) to zahrnuje léčbu, která představuje 
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představuje obzvlášť vysoké riziko pro 
pacienta nebo populaci. 

obzvlášť vysoké riziko pro pacienta nebo 
populaci.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tento seznam vytvoří Komise a může jej 
pravidelně aktualizovat. Uvedená 
opatření, jež mají za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijímají regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 19 odst. 3.

vypouští se

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se uznává, že systémy předchozího povolení mohou být pro 
pacienty cenné, pokud jde o objasnění otázek, jako například k jaké náhradě jsou způsobilí a 
jaké náklady musí sami hradit, pravidla pro jakoukoliv potřebnou následnou péči a co je 
třeba učinit, pokud nastane nějaká nepředvídaná událost. Tato opatření platí pro péči 
poskytovanou v nemocnicích i v jiných zařízeních, stejně jako platí nutnost plánovat služby a 
řídit finanční zdroje pro provozovatele systémů zdravotní péče. 

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může zavést systém předchozího povolení 
pro náhradu nákladů v rámci svého 
systému sociálního zabezpečení na 
nemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě, pokud jsou splněny tyto 
podmínky:

3. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
může zavést systém předchozího povolení 
pro náhradu nákladů v rámci svého 
systému sociálního zabezpečení na 
nemocniční péči poskytnutou v jiném 
členském státě, pokud by mohly být 
dotčeny důležité aspekty systému 
zdravotní péče tohoto státu, včetně jeho 
oblasti působnosti, nákladů či finanční 
struktury. Tímto systémem není dotčeno 
nařízení (EHS) č. 1408/71 ani den, kdy se 
začne uplatňovat nařízení (ES) č. 
883/2004. 

a) pokud by byla léčba poskytnuta na jeho 
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území, byla by uhrazena v rámci systému 
sociálního zabezpečení členského státu; a
b) účelem tohoto systému je vyřešit odliv 
pacientů v důsledku provádění tohoto 
článku a zabránit tomu, aby vážně
nenarušoval nebo nemohl vážně narušit:
i) finanční rovnováhu systému sociálního 
zabezpečení členského státu a/nebo;
ii) plánování a racionalizaci 
v nemocničním odvětví prováděné za 
účelem zamezení nadbytečné kapacitě 
nemocnic, nerovnováze v poskytování 
nemocniční péče a logistickým a 
finančním ztrátám, zachování vyvážených 
lékařských a nemocničních služeb 
přístupných pro všechny nebo zajištění 
kapacity pro léčbu nebo způsobilosti 
lékařských odborníků na území daného 
členského státu.

Odůvodnění

 This amendment recognises that prior authorisation systems are valuable to patients in terms 
of providing them with clarity on matters such as what reimbursement they will be eligible for 
and what costs they will have to meet themselves, arrangements for any after-care needed and 
what will happen if anything goes wrong. Member States should be able to decide the 
circumstances in which prior authorisation systems are mandatory for patients seeking 
healthcare abroad, provided these systems meet criteria such as transparency and 
proportionality, are simple and straightforward, and provide timely responses to requests.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Systém předchozího povolení je omezen 
na to, co je nezbytné a přiměřené k tomu, 
aby se zamezilo tomuto dopadu, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

4. Systém předchozího povolení se použije, 
aniž je dotčen čl. 3 odst. 2 a je omezen na 
to, co je nezbytné a přiměřené k tomu, aby 
se zamezilo tomuto dopadu, a nesmí 
představovat prostředek svévolné 
diskriminace.

Pozměňovací návrh 64
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 4 a (nová) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Systémy předchozího povolení musí 
být dostupné na místní/regionální úrovni 
a musí být pro pacienty přístupné a 
transparentní. Pravidla pro žádost o 
předchozí povolení a pro jeho zamítnutí 
musí být dostupná ještě před podáním 
žádosti, aby bylo možné ji podat 
spravedlivým a transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud bylo požádáno o předchozí 
povolení a toto povolení bylo uděleno, 
zajistí členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, aby byla od pacienta požadována 
úhrada předem pouze u těch nákladů, jež 
by hradil předem, pokud by byla péče 
poskytována v rámci systému zdravotní 
péče domovského státu. Členské státy by v 
případě  jakýchkoli dalších nákladů měly 
usilovat o převod finančních prostředků 
přímo mezi plátci a poskytovateli péče.

   

Pozměňovací návrh 66

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pacientům, kteří chtějí využít 
zdravotní péči poskytovanou v jiném 
členském státě, je zaručeno právo požádat 
o předchozí povolení v členském státě, v 
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němž jsou pojištěni.

Odůvodnění

Aby měli právo na přeshraniční zdravotní péči skutečně všichni a aby pacienti získali 
jednoznačné vyjádření, zda budou jejich náklady hrazeny či nikoli, je důležité, aby bylo 
pacientům přiznáno právo požádat o předchozí povolení v členském státě, v němž jsou 
pojištěni. Systém bez práva požádat o předchozí povolení by pro pacienty znamenal značnou 
ekonomickou nejistotu. V důsledku této nejistoty by bylo právo na přeshraniční zdravotní péči 
méně atraktivní pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, a nebyly by tedy zajištěny rovné 
podmínky pro všechny.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 6 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členský stát, v němž je léčba 
poskytována, může přijmout vhodná 
opatření pro řešení přílivu pacientů, a 
předejít tomu, aby byl narušen systém 
zdravotní péče. 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.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby správní postupy, které se 
vztahují na využívání zdravotní péče 
v jiném členském státě a souvisejí 
s předchozím povolením uvedeným v čl. 8 
odst. 3, s náhradou nákladů na zdravotní 
péči, které byly vynaloženy v jiném 
členském státě, a s dalšími podmínkami a 

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby správní postupy, které se 
vztahují na využívání zdravotní péče 
v jiném členském státě a souvisejí 
s předchozím povolením uvedeným v čl. 8 
odst. 3, s náhradou nákladů na zdravotní 
péči, které byly vynaloženy v jiném 
členském státě, a s dalšími podmínkami a 
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náležitostmi uvedenými v čl. 6 odst. 3, 
byly založeny na objektivních 
nediskriminačních kritériích, která byla
zveřejněna předem a která jsou nezbytná 
a přiměřená vzhledem k cíli, kterého má 
být dosaženo. V každém případě bude 
pojištěné osobě vždy uděleno povolení 
podle nařízení o koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení uvedených v čl. 3 
odst. 1 písm. f), pokud jsou splněny 
podmínky uvedené v čl. 22 odst. 1 písm. c) 
a v čl. 22 odst. 2 nařízení č. 1408/71.

náležitostmi uvedenými v čl. 6 odst. 3, 
byly založeny na objektivních 
nediskriminačních kritériích, která byla 
zveřejněna předem a která jsou nezbytná 
a přiměřená vzhledem k cíli, kterého má 
být dosaženo. Do dne, kdy se začne 
uplatňovat nařízení (ES) č. 883/2004,
platí, že v každém případě bude pojištěné 
osobě vždy uděleno povolení podle 
nařízení o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení uvedených v čl. 3 odst. 1 
písm. f), pokud jsou splněny podmínky 
uvedené v čl. 22 odst. 1 písm. c) a v čl. 22 
odst. 2 nařízení (EHS) č. 1408/71. Ode 
dne, kdy se začne uplatňovat nařízení 
(ES) č. 883/2004, platí, že jsou-li splněny 
podmínky stanovené v článku 20 nařízení 
(ES) č. 883/2004, je pojištěné osobě vždy 
uděleno povolení podle nařízení 
o koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení uvedených v čl. 3 odst. 1 
písm. f).

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy při stanovení lhůt, v nichž 
musí být žádost o využití zdravotní péče 
v jiném členském státě projednána, 
zohlední:

Členské státy při stanovení lhůt, v nichž 
musí být žádost o využití zdravotní péče 
v jiném členském státě projednána, 
zohlední a stanoví kritéria, na jejichž 
základě posoudí:

Pozměňovací návrh 70

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) naléhavost dané léčby či daného 
léčebného postupu;
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Odůvodnění
Ačkoli zdravotní potíže mnohdy nemusí být bolestivé, mohou vyžadovat naléhavou léčbu nebo 
naléhavý zákrok prostřednictvím zvláštních léčebných postupů.

Pozměňovací návrh 71

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) akreditaci poskytovatelů zdravotní 
péče v členském státě, v němž je léčba 
poskytována.

Odůvodnění

Akreditace je důležitým hlediskem pro hodnocení kvality poskytovatelů zdravotní péče 
v jiných členských státech.

Pozměňovací návrh 72

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) anamnézu pacienta.

Odůvodnění

Podle rozhodnutí Soudního dvora musí příslušný orgán, který má vyhodnotit, zda lze léčbu, 
jež je pro pacienta stejně účinná, získat bez přílišného prodlení v domovském členském státě 
pacienta, řádně zohlednit také anamnézu pacienta (viz C-372/04, Watts, odstavec 62).

Pozměňovací návrh 73

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 

1. Členský stát, v němž je pacient pojištěn, 
zajistí, aby fungovaly mechanismy pro 
poskytování nestranných, srovnatelných a 
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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.

úplných 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.

1a. Členský stát, v němž je léčba 
poskytována, zajistí, aby fungovaly 
mechanismy pro zveřejňování 
nestranných, srovnatelných a úplných 
informací o využívání zdravotní péče a o 
registrovaných zdravotnických 
pracovnících a poskytovatelích zdravotní 
péče v tomto členském státě, o platných 
normách kvality a bezpečnosti, zavedeném 
regulačním systému a o postupu podávání 
stížností v případě újmy, která byla 
způsobena využitím zdravotní péče v tomto 
členském státě.
1b. V informacích o přeshraniční péči se 
jasně rozlišuje mezi právy, které pro 
pacienty vyplývají z této směrnice, a právy 
vyplývajícími z nařízení o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení podle čl. 3 
odst. 1 písm. f)

Odůvodnění
Aby bylo možno učinit objektivní rozhodnutí o výběru nemocnice, jsou zapotřebí informace 
uvedené v pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
zpřístupní tak, aby byly snadno dostupné, 
i elektronickou cestou, a zahrnují 
informace o nárocích pacienta, o postupech 
týkajících se přístupu k uvedeným 
nárokům a o systémech odvolání a 
nápravy, pokud jsou pacientovi tyto nároky 
odpírány.

2. Informace uvedené v odstavci 1 se 
zpřístupní tak, aby byly snadno dostupné, 
i elektronickou cestou, a to ve formě, která 
je bez dodatečných nákladů přístupná 
občanům se zdravotním postižením, a 
zahrnují informace o nárocích pacienta, o 
postupech týkajících se přístupu k 
uvedeným nárokům a o systémech 
odvolání a nápravy, pokud jsou pacientovi 
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tyto nároky odpírány. 

   

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vedle informací uvedených v 
odstavci 1 zveřejní členský stát, v němž 
jsou zdravotničtí pracovníci a 
poskytovatelé zdravotní péče registrováni, 
v elektronické podobě a tak, aby byly 
snadno přístupné, informace o těchto 
zdravotnických pracovnících a 
poskytovatelích zdravotní péče, a to včetně 
jména, registračního čísla, adresy 
ordinace zdravotnického pracovníka a 
případných omezení jeho praxe;

Odůvodnění

 In the interests of patients availing of cross-border services, there is also a need for greater 
transparency of health professional and health service regulation. Public registers of health  
professionals and health service providers should be available in Member states so that 
patients can easily identify prescribers, professionals and other treatment providers and if 
necessary to verify and validate the professional standing of the health professionals 
providing care.The international evidence illustrates that the most practical way for patients 
to have access to information on their current or prospective healthcare providers is via the 
publication of public registers of such practitioners. Such registers should now be available 
via the Internet and should allow the patient to access the relevant data by searching either 
via the name or via the registration number of the healthcare provider (or indeed by 
searching via geographical area). The relevant data that should be in the public domain 
should be, at a minimum, the name, registration number and practice address of the 
healthcare professional, the date of their first registration on that register, the expiry date of 
their current registration, and any conditions or restrictions on their practice or suspensions 
should this be the case. Healthcare professionals, who are not registered, be it for voluntary 
reasons or if struck off for whatever reason, should not appear on such register.

Pozměňovací návrh 76
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Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Členský stát, v němž je léčba poskytována, 
zajistí, aby:

a) pacienti, pokud o to požádají, obdrželi 
informace o zárukách kvality 
a bezpečnosti poskytované zdravotní péče;

b) poskytovatelé zdravotní péče 
v členském státě, v němž je léčba 
poskytována, podali informace 
o dostupnosti, cenách a výsledcích 
poskytované zdravotní péče i o postupech 
podávání stížností a prostředcích nápravy, 
které jsou pro poskytovanou zdravotní 
péči k dispozici.

Odůvodnění

Pacientům se musí dostat nejdůležitějších a nejužitečnějších informací. Za tímto účelem by 
měl členský stát poskytovat informace o svém systému zdravotní péče. Pokud by měly členské 
státy poskytovat informace o ostatních 26 členských státech jednotlivě, hrozilo by nebezpečí, 
že informace nebudou relevantní a informační systém bude nespolehlivý.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči a 
sdělí Komisi jejich názvy a kontaktní 
údaje.

1. Členské státy určí vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči a 
sdělí Komisi jejich názvy a kontaktní 
údaje. Členské státy zajistí, aby se do 
činnosti těchto vnitrostátních kontaktních 
míst zapojily organizace pacientů, 
zdravotní pojišťovny a poskytovatelé 
zdravotní péče. 

Pozměňovací návrh 78
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy určí vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči a 
sdělí Komisi jejich názvy a kontaktní 
údaje.

1. Členské státy určí vnitrostátní kontaktní 
místa pro přeshraniční zdravotní péči a 
sdělí Komisi jejich názvy a kontaktní 
údaje. Ve prospěch zúčastněných stran 
mohou členské státy také vypracovat 
vnitrostátní seznamy středisek nemocniční 
a specializované péče.

Pozměňovací návrh 79

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 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, informace o platných 
podmínkách a o centrech excelence či 
zdravotnických střediscích, jež se 
specializují na určité nemoci;

Odůvodnění

V rámci práva na informace musí být pacientovi rovněž poskytnuty informace o centrech 
excelence a specializovaných zdravotnických střediscích, aby se mohl objektivně rozhodnout.

Pozměňovací návrh 80

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 

a) poskytuje a dodává pacientům informace 
zejména o jejich právech v oblasti 
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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;

přeshraniční zdravotní péče, o normách
kvality a bezpečnosti, ochraně osobních 
údajů, postupech podávání stížností, 
způsobech regulace zdravotnických 
pracovníků a poskytovatelů zdravotní 
péče, o způsobech přijímání regulačních 
opatření a prostředcích nápravy, které jsou 
k dispozici pro zdravotní péči 
poskytovanou v daném členském státě, 
a informace o platných podmínkách;

  

Pozměňovací návrh 81

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 pro pacienty prvním kontaktní osobou a musí být informovaní o 
pacientových právech, aby mohli všechna tato práva dodržovat a mohli pacienta nasměrovat 
k pomoci, kterou potřebuje.

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vnitrostátní kontaktní místo členského 
státu, v němž je poskytována léčba, 
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eviduje všechny činnosti vykonané v tomto 
členském státě na základě článků 6, 7, 8, 9 
a 15 a ohlásí je příslušným orgánům 
tohoto členského státu a dále 
vnitrostátnímu kontaktnímu místu 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn. Poskytovatelé zdravotní péče 
předávají náležité informace 
vnitrostátnímu kontaktnímu místu 
členského státu, v němž působí, a to 
ihned, jakmile je obdrží.

Odůvodnění

Pro zajištění co možná nejhladšího průběhu.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si vzájemně pomáhají 
v takové míře, která je nezbytná 
k provedení této směrnice.

1. Členské státy si vzájemně pomáhají při 
podpoře kvality a bezpečnosti zdravotní 
péče v takové míře, která je nezbytná 
k provedení této směrnice.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy si vzájemně pomáhají 
v takové míře, která je nezbytná 
k provedení této směrnice.

1. Členské státy si vzájemně pomáhají 
v takové míře, která je nezbytná 
k provedení této směrnice a uzavírají 
příslušné dohody.

Pozměňovací návrh 85
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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, a uzavírají 
příslušné dohody.

Pozměňovací návrh 86

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, komunikaci mezi 
poskytovateli zdravotní péče v členském 
státě, v němž je péče poskytována, a v 
členském státě, v němž je pacient pojištěn, 
s cílem zajistit účinnější kontinuitu 
zdravotní péče, poskytování 
prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií, dočasného 
poskytování přeshraniční zdravotní péče 
nebo poskytování přeshraniční zdravotní 
péče ad hoc i jiné formy přeshraniční 
spolupráce.

Odůvodnění
Kontinuita péče je zásadní pro bezpečnost pacienta. Lékařské týmy v zemi původu pacienta by 
měly úzce spolupracovat s týmy lékařů a odborníků země, v níž byla léčba poskytnuta, aby 
byla zaručena kontinuita péče.
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Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy, zejména sousední státy, 
mohou mezi sebou uzavřít dohody, jak je 
uvedeno v odstavcích 1 a 2, mimo jiné o 
vhodných rámcích spolupráce, které by 
měly být i nadále zachovány nebo jejichž 
rozvoj by měl být usnadněn, o přílivu a 
odlivu pacientů mezi těmito členskými 
státy a o systémech plánování a určitých 
formách nemocniční péče.

Odůvodnění

De verplichting tot samenwerking van artikel 13 is niet voldoende uitgewerkt, waardoor 
instellingen in grensgebieden in hun plannen te zeer afhankelijk blijven van de toevallige 
patiëntenbewegingen en de willekeur van verzekeraars/lidstaten om e.e.a. toe te laten. Voor 
structurele samenwerking en investeringen daarin hebben instellingen nu eenmaal enige 
zekerheid nodig, dat het ook zal gaan lopen en ook gefinancierd gaat worden. Door deze 
toevoeging kunnen instellingen, verzekeraars en patiënten terugvallen op afspraken die zijn 
toegesneden op bestaande problematiek en mogelijkheden in de grensregio's. Deze 
samenwerkingsovereenkomsten kunnen per lidstaat meer of minder vergaand zijn.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  2a. Členské státy si neprodleně a 
proaktivně vyměňují informace 
o poskytovatelích zdravotní péče nebo 
zdravotnických pracovnících, pokud bylo 
přijato regulační opatření zaměřené na 
odnětí registrace či práva poskytovat 
služby. 

  

Pozměňovací návrh 89
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jsou nezbytná a přiměřená pro ochranu 
lidského zdraví a nejsou diskriminační 
nebo 

a) nejsou nezbytná, nejsou přiměřená 
pro ochranu lidského zdraví a jsou
diskriminační nebo 

Odůvodnění

 Tato věta uvedená v návrhu Komise je chybná. Písmeno a) uvádí výjimky, které dovolují 
členským státům nedodržovat obecné pravidlo: zákazy jakýchkoli omezení v uznávání 
jednotlivých předpisů se přijímají v případě, že předpisy na léky nejsou nezbytné a nejsou 
přiměřené pro ochranu lidského zdraví, nebo jsou diskriminační.

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Uznávání předpisů vydaných v jiném 
členském státě nemá vliv na právo 
členských států na určování dávek, které 
se státy samy rozhodly přiznávat.

Odůvodnění

Účelem této směrnice není zrušit platnost zásady subsidiarity, která členským státům 
umožňuje určovat, jaké dávky chtějí přiznávat.

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Úhrada nákladů za jednotlivé předpisy 
vychází pouze z příslušných předpisů 
členského státu, v němž je pacient 
pojištěn.
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Odůvodnění

Otázku vzájemného uznávání lékařských předpisů je třeba objasnit ve spojení s otázkou 
úhrady nákladů. Je důležité, aby úhrada nákladů byla možná pouze u léčivých přípravků, 
které jsou součástí souboru dávek členského státu, v němž je pacient pojištěn.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členský stát, v němž je pacient 
pojištěn, je povinen uhradit náklady za 
léky předepsané v jiném státě pouze tehdy, 
hradí-li se tyto náklady ve členském státě, 
v němž je pacient pojištěn (např. v rámci 
kodexu pro poskytování náhrad nebo 
přesného seznamu).

Odůvodnění
Jinak by to bylo v rozporu s článkem 11. 

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) opatření umožňující farmaceutovi nebo 
jinému zdravotnickému pracovníku ověřit 
pravost předpisu a to, zda byl předpis 
v jiném členském státě vydán pověřenou 
osobou, a to tím, že vypracuje šablonu 
Společenství pro předpisy a podpoří 
interoperabilitu v oblasti elektronických 
lékařských předpisů;

a) opatření umožňující farmaceutovi nebo 
jinému zdravotnickému pracovníku ověřit 
pravost předpisu a to, zda byl předpis 
v jiném členském státě vydán pověřenou 
osobou, a to tím, že vypracuje 
standardizovanou šablonu Společenství 
pro předpisy a podpoří interoperabilitu 
v oblasti elektronických lékařských 
předpisů;

Odůvodnění

 Sledování vývojových tendencí a vzorců u nežádoucích událostí nebo selhání systémů 
v oblasti přeshraniční péče umožní členským státům a Komisi rozpoznat některé problémy, 
které vyplynou z provádění této směrnice. 
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Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace 
o přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné;

b) opatření pro zajištění toho, aby léčivé 
přípravky předepsané v jednom členském 
státě a vydané v jiném členském státě byly 
správně označeny a aby informace 
o přípravku určené pro pacienta byly 
srozumitelné; Předpisy vydané s touto 
šablonou Společenství musí být 
formulovány v souladu se systémem 
mezinárodních nechráněných názvů 
(INN);

Odůvodnění
Aby byly předpisy vystavené na formuláři Společenství srozumitelné v celé Evropě, měly by 
používat společný jazyk, kterým je systém mezinárodních nechráněných názvů (INN). Tento 
systém určuje léčivé přípravky podle jejich molekul, a nikoli podle jejich obchodních názvů, 
které se mohou v jednotlivých státech lišit.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) opatření pro vyloučení zvláštních 
kategorií léčivých přípravků z uznávání 
předpisů stanoveného tímto článkem, 
pokud je to nezbytné k ochraně veřejného 
zdraví.

c) opatření pro vyloučení zvláštních 
kategorií léčivých přípravků z uznávání 
předpisů stanoveného tímto článkem, 
pokud platí podmínky uvedené v odstavci 
1 nebo pokud je to nezbytné k ochraně 
veřejného zdraví.

Odůvodnění

 V zájmu jasnější formulace je žádoucí připomenout podmínky, které členským státům 
umožňují nezakazovat jakékoli omezení uznávání jednotlivých předpisů.

Pozměňovací návrh 96
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) opatření zaručující, aby vydané 
předpisy a poskytnuté informace 
o předepsaných léčivých přípravcích byly 
přístupné občanům se zdravotním 
postižením.

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Pilotní oblasti
S cílem vypracovat v budoucnu co 
nejúčinnější politiku v oblasti zdravotní 
péče určí Komise pohraniční regiony jako 
pilotní oblasti, kde bude možné řádně 
ověřovat, analyzovat a hodnotit inovační 
iniciativy týkající se přeshraniční 
zdravotní péče. 

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy usnadňují rozvoj 
evropských referenčních sítí poskytovatelů 
zdravotní péče. Uvedené sítě jsou vždy 
přístupné novým poskytovatelům zdravotní 
péče, kteří si přejí zapojit se do nich, pokud 
tito poskytovatelé zdravotní péče splňují 
všechny požadované podmínky a kritéria. 

1. Členské státy usnadňují rozvoj 
evropských referenčních sítí poskytovatelů 
zdravotní péče a prohloubují zkušenosti 
získané spoluprací v oblasti zdravotní péče 
v rámci evropských sdružení pro 
přeshraniční spolupráci. Uvedené sítě jsou 
vždy přístupné novým poskytovatelům 
zdravotní péče, kteří si přejí zapojit se do 
nich, pokud tito poskytovatelé zdravotní 
péče splňují všechny požadované 
podmínky a kritéria. 
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Odůvodnění

Evropské sdružení pro přeshraniční spolupráci (ESPS) je v oblasti přeshraniční spolupráce 
ve zdravotnictví důležitým a již zavedeným nástrojem. Osvědčené postupy z fungování tohoto 
sdružení by mohly být využity k dalšímu rozvoji v oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) přispívat k zajištění účinného přístupu 
ke zdravotní péči pro všechny, zejména s 
cílem potírat nerovnosti ve výsledcích 
zdravotní péče, a to jak mezi členskými 
státy, tak v rámci jednotlivých členských 
států;

Odůvodnění

Toto je jedním z ústředních prvků zdravotnických politik.

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) vytvořit databázi všech poskytovatelů 
zdravotní péče a informací o konkrétních 
specializacích, aby bylo možné sestavit 
seznam center excelence.

Odůvodnění

To usnadní pacientům rozhodování o tom, která nemocnice pro ně bude nejvhodnější.

Pozměňovací návrh 101
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Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  Členské státy, které odebírají služby 
elektronického zdravotnictví od 
poskytovatelů a zdravotnických 
pracovníků v jiných členských státech 
zaručí, aby byli tito poskytovatelé a 
zdravotničtí pracovníci odpovídajícím 
způsobem regulováni a kvalifikováni a 
aby prostřednictvím příslušného orgánu 
prokázali, zda jsou způsobilí k výkonu 
povolání a k poskytování služeb 
elektronického zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy shromažďují za účelem 
sledování statistické a další doplňující 
údaje o poskytování přeshraniční zdravotní 
péče, o poskytované péči, poskytovatelích 
a pacientech, nákladech a výsledcích. Tyto 
údaje shromažďují v rámci svých 
všeobecných systémů pro sběr údajů o 
zdravotní péči v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy a právními předpisy 
Společenství o vypracovávání statistik 
a ochraně osobních údajů.

1. Členské státy shromažďují za účelem 
sledování statistické a další doplňující 
údaje o poskytování přeshraniční zdravotní 
péče, o poskytované péči, poskytovatelích 
a pacientech, nákladech a výsledcích. 
Členské státy rovněž sledují vývojové 
tendence a vzorce u nežádoucích událostí 
nebo selhání systémů v oblasti 
přeshraniční péče. Tyto údaje 
shromažďují v rámci svých všeobecných 
systémů pro sběr údajů o zdravotní péči 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a právními předpisy Společenství 
o vypracovávání statistik a ochraně 
osobních údajů. 

Odůvodnění

 Sledování vývojových tendencí a vzorců u nežádoucích událostí nebo sledování selhání 
systémů v oblasti přeshraniční péče umožní členským státům a Komisi rozpoznat některé 
problémy, které mohou vyplynout z provádění této směrnice.



PE 413.995v02-00 58/60 AD\767465CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Cílem tohoto shromažďování údajů je 
vyhodnotit, zda tato směrnice přispívá 
k mobilitě pacientů, ke kvalitě zdravotní 
péče obecně a k naplňování zásady 
přístupu pro všechny.

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že vzhledem k účelu směrnice by měly získané údaje pomoci při hodnocení 
toho, zda směrnice splňuje svůj cíl. To by mělo být ve zprávě (podle článku 20) jedním ze 
zásadních bodů.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Shromažďování údajů ve smyslu 
tohoto článku je úzce provázáno se 
shromažďováním údajů, které zajišťuje 
Správní komise pro sociální zabezpečení 
migrujících pracovníků.

Odůvodnění

Úzká provázanost mezi shromažďováním údajů podle této směrnice a shromažďováním údajů 
podle pravidel o koordinaci systémů sociálního zabezpečení poskytne komplexnější představu 
o přeshraničním pohybu osob v oblasti zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise zajistí, aby byly potřebné 
informace shromažďovány za účelem 
zaznamenání přeshraničního toku 
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pacientů a praktických lékařů, aby mohla 
pohotově řešit jakékoli záporné 
důsledky a více podpořit důsledky kladné. 
Komise zahrne tuto informaci do zprávy 
podle odstavce 1.
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